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 شكر والتقدير
النعـ، كأصمي كأسمـ عمى معمـ الناس الخير محمده  رالحمد هلل الذم عمـ بالقمـ كمف أداـ بالشك      

 كسمـ أما بعد،كعمى آلو كصحبو صمى اهلل عمية 

ه الدراسة كلكال ذلؾ ما كاف ليذا العمؿ أف يككف بإتماـ ىذ ين فإنني أحمده سبحانو كتعالى أف مفن عم

، لذا فإنني أتكجو بجزيؿ الشكر (الى يىْشكيري المَّوى مىْف الى يىْشكيري النَّاسى ) لنا الكريـابتداءن، كعمبلن بقكؿ رسك 

عمى ما أكلى ىذه  ، أستاذ المحاسبة المشارؾ،كالتقدير إلى مشرفي الفاضؿ الدكتكر/ ماىر مكسى درغاـ

عمي  الدكتكر/األستاذ أتكجو بالشكر كالتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة  ااسة مف اىتماـ بالغ كمالدر 

عمى عبد اهلل شاىيف، أستاذ المحاسبة، كالدكتكر/ عمي سميماف النعامي، استاذ المحاسبة المشارؾ، 

ثرائيا بمبلحظاتيـ السديدة،  صما اتقدـ بخالك تفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الدراسة كالحكـ عمييا كا 

 .البحثالشكر كعظيـ االمتناف إلى كؿ مف ساعد في إنجاز ىذا 

ف أخطأت فمف نفسي  الخطاءيفكأخيران إف ىذا جيد  فإف أصبت فمف عند اهلل سبحانو كتعالى كا 

 .كالشيطاف

َدْت ق ُ قاؿ تعالى:  .         ﴾ ُلوبُُكْم وََكاَن اللَُّه َغُفورًا رَِحيماً ﴿َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأتُْم ِبِه َوَلِكْن َما تَ َعمَّ
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 ممخص الدراسة
ت في تضييؽ فجوة مدى تأثير تبني إستراتيجية التخصص الصناعي مف قبؿ مراجعي الحسابا

مف وجية نظر مراجعي الحسابات وباقي أطراؼ المجتمع المالي  ،التوقعات: دراسة تحميمو تطبيقية
 فمسطيف -في قطاع غزة

ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار مدل تأثير تبني استراتيجية التخصص الصناعي مف قبؿ        
كذلؾ مف خبلؿ دراسة أثر التخصص  خارجييف في تضييؽ فجكة التكقعات،مراجعي الحسابات ال

الصناعي عمى كؿ مف: كفاءة المراجع الخارجي كدرجة استقبللو كقدرتو عمى تحديد كاكتشاؼ مؤشرات 
عدـ االستمرارية، كذلؾ باإلضافة إلى شكؿ كمحتكل التقرير الذم يجب أف يتبناه مراجع الحسابات 

عمى حقيقة مكقؼ المراجعيف الخارجييف  الخارجي المتخصص، كما ىدفت الدراسة أيضان إلى التعرؼ
، كلتحقيؽ أىداؼ كباقي أطراؼ المجتمع المالي مف أداء ميمة المراجعة في إطار التخصص الصناعي

الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي حيث تـ استخداـ طريقة العينة العشكائية، كذلؾ مف خبلؿ 
 .تقريبان %  73استبانة، بنسبة استرداد  77رد منيا استبانة عمى مجتمع الدراسة است 105تكزيع 
في يساىـ التخصص الصناعي لمراجع الحسابات  أف :أىميانتائج عدة كقد تكصمت الدراسة       
ات الخارجي رتفاع مستكل الكفاءة المينية لمراجع الحسابييؽ فجكة التكقعات كذلؾ مف خبلؿ، إتض

ارتفاع قدرة ص ك راجع الحسابات الخارجي المتخصتدعيـ درجة استقبلؿ مالمتخصص صناعيان ك 
شكؿ باإلضافة إلى  االستمراريةالمراجع المتخصص صناعيان في تحديد كاكتشاؼ مؤشرات عدـ 

، كما أظيرت مراجع الحسابات المتخصص صناعيان  كمحتكل تقرير المراجعة الذم يجب أف يتبناه
لمجتمع المالي حكؿ أىمية أداء ميمة المراجعة بيف المراجعيف كباقي أطراؼ ااتفاؽ  أف ىناؾ الدراسة

الخارجية في إطار تخصص المراجع الخارجي في النشاط الذم تمارسو منشآت عمبلء المراجعة، حيث 
 يعمؿ ذلؾ عمى تقميص كالحد مف اتساع فجكة التكقعات.

ارجييف مياـ أف يؤدم المراجعيف الخ :ما قدمت الدراسة مجمكعة مف التكصيات كاف مف أىمياك       
أف يحدد المراجع الخارجي  ، عبلكة عمىفقان إلستراتيجية التخصص الصناعيالمراجعة الخارجية ك 

ضركرة تكسيع نطاؽ مسئكليات  ، مع المتخصص مكقفو بشكؿ كاضح كصريح مف مسألة االستمرارية
شكؿ  النظر في عادةإ، باالضافة إلى كالخطأف اكتشاؼ الغش أالمتخصص بشالمراجع الخارجي 

  كمضمكف تقرير المراجعة الحالي ليككف أكثر تخصصيان كأكثر تفصيبلن.
 



 ط 
 

 
Abstract 

Effect of Adopting Auditor  Industry  Specialization Strategy  in Limiting 

the Expectations Gap  

 
       This study aims at testing the effect of adopting an industrial 

specialization strategy by external auditors in limiting the gap of expectation. 

This is done through investigating the effect of industrial specialization on: 

efficiency of external auditors, their independence, their ability to identify 

indicators of lack of going concern, and the form and content of report 

adopted by specialized external auditors. The study also aims at identifying 

the attitudes of external auditors as well as other parties of financial level 

regarding auditing within an industry specialization strategy.  

 

The study has reached the following findings:  

1) Auditor industry specialization contributes to limiting the gap of 

expectation through increasing the professional efficiency of external 

auditors who are specialized in industrial field. It also supports 

independency of external auditors. Also, it helps in identifying the 

indicators of going concern. It helps adopting the form and content of 

report adopted by the auditors.  

2) The study also found out that there is an agreement among auditors and 

other parties of financial level regarding importance of conducting 

external auditing where external auditors are specialized in the activities 

practiced by organizations asking for auditing. This helps in bridging 

the gap in expectations.  

The study offers some recommendations:  

1) External auditors should perform auditing according to an industry 

specialization strategy.  

2) Specialized external auditors should clearly show his opinion towards 

going concern.  

3) It is important to expand the responsibilities of external auditors for 

detecting errors and fraud.  

4) It is vital to reconsider the form and content of the current auditing 

report so as it becomes more specialized and detailed. 
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 مقدمة 1-1
يرتبط  فأيتكقع المجتمع ر مع قطاعات كاسعة مف المجتمع، ك مينة التدقيؽ بشكؿ مباشترتبط       

 مف ذلؾ أف يعمؿ كفؽ مستكل أعمى مف اآلخريف، ك Social Contractالمدقؽ بو بعقد اجتماعي 
مف قبؿ  ان بالتالي يككف المراجع مطالب (4: 2008)جمعية المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف، 

كىي  أساسيو حتياجاتايضمف في تقريره تمبية متطمبات الرأم العاـ كذلؾ بتحقيؽ أربعة  أفالمجتمع 
مصداقية المعمكمات، كمينية األفراد الذيف يؤكدكف مصداقية ىذه المعمكمات، كالتأكيد عمى جكدة 

ف ىناؾ إطار أالثقة ب أخيران ك  األداء،مستكل مف أعمى  الخدمات التي يقدميا المدققكف بأنيا تمت عمى
لعربي لممحاسبيف القانكنييف، )جمعية المجمع ا التدقيؽمف األخبلؽ المينية التي تحكـ شركط عممية 

مع ينبغي عمى المراجع اإليماف كليس فقط إدراؾ حقيقة ىذه العبلقة  فإنو، وعمي كبناءن ( 7: 2008
 ف يككف عمى قدر المسئكليةأك  دائمان أف يككف عند حسف الظف  ويجب عمي بؿ ،مطالبوالمجتمع كعدالة 

مف األساليب كاالستراتجيات ما يضمف ثقة  يكاكب تطكرات احتياجات المينة كالمجتمع، كيبتكرأف ك 
 كيحفظ لممجتمع مقدراتو كمكارده. المؤداهالمجتمع بالخدمة 

يقدـ  أفمراجع الحسابات، فالمجتمع يتكقع  أداءاختبلؼ بيف تكقعات المجتمع بشكؿ عاـ ك  ىناؾك       
خالية مف  المدققةت المالية ف البياناأب ،حبذا لك كاف مطمقان كليس نسبيان  ،المراجع في تقريره تأكيدان 

األخطاء الجكىرية كأنيا غير مضممو مف كافة جكانبيا الجكىرية، ككذلؾ األمر بشأف إمكانية استمرارية 
تتعمؽ بأداءه لميمة طار مف القيكد إالمنشأة في عالـ األعماؿ، كالمراجع بطبيعة الحاؿ يعمؿ في 

 أداءتكقعات المجتمع ك اختبلؼ بيف  ماك  ،مجتمعالمراجعة تحد مف قدرتو عمى الكفاء بكؿ تكقعات ال
زعزعة لثقة  إالىي  ىذه الفجكة ما، ك Expectations Gap تكقعاتالاجع الحسابات تكمف فجكة مر 

تقدميا مينة مف مستخدمي القكائـ المالية فيما يتعمؽ بالخدمات التي  األخرل كاألطراؼالمستثمريف 
 أساسفي القكائـ المالية التي تمثؿ مصدر معمكمات  يـمكثكقيتالذم ينعكس عمى  األمرالمراجعة 

 (.Sikka, et. al.,1998: 299) التخاذ القرار
تقارير المجاف ككذلؾ  بالعديد مف الدراسات التي تناكلت فجكة التكقعات يلمراجعا األدبخر ز يك       

التي شكميا  1977اـ ع مجنة ككىفل يئمف التقرير المبد التي شكمت مف قبؿ المنظمات المينية بدءان 
ايير التي صدرت عف المجمع بالمع ركران كم ،و1974لممحاسبيف القانكنييف عاـ  األميركيالمجمع 
عمى تكصيات لجنة ككىف في تقريرىا النيائي الصادر في  ، بناءن و1988عاـ  لممحاسبيف كياألمير 

فيما يتعمؽ  خصكصان بعض التعديبلت عمى الييكؿ التنظيمي ك  إدخاؿ، بضركرة و1987نياية عاـ 
جؿ كضع حمكؿ أمف  فاآل إلى ( كمازاؿ البحث مستمران 2004: 371 بعمؿ معايير المراجعة )جربكع،

 ىذه الفجكة. تضييؽمناسبة تسيـ في 



3 
 

 ما شيدتو قد زاد االىتماـ نحك التكجو لمتخصص في ممارسة مينة المراجعة كذلؾ في ظؿل     
الجنائية كالمدنية ضد أعضاء المينة  للتقاضي كالدعاك حاالت امف تزايد في  األخيرةالسنكات 

(Romanus, et. al, 2008: 390)،  كاجتماعيان  ما يشيده العالـ مف تغيرات متسارعة اقتصاديان ك 
ككثرة القكانيف كالمكائح  اإلنتاجيةكما يرافؽ ىذه التغيرات مف تعقيدات كتشابؾ في العممية  كتكنكلكجيان 
عماؿ التجارية ككذلؾ عمى مكر كؿ األألماـ بإلعكس عمى المراجع بصعكبة ابتنظيميا، ما انالخاصة 

 حجاميا )المقطرم،أك  األعماؿنكاع تمؾ أمقدرتو في مكاجية مشكبلت المراجعة في ظؿ اختبلؼ 
التخصص الميني  إستراتيجيةتبنى  إلىمينة المراجعة  نحتمنطمؽ فقد ىذا ال مفك  ،(406: 2011

باعتبار ( AICPAلممحاسبيف القانكنييف ) األمريكيالمجمع ، كىذا ما حدا بسةبقاء كمناف كإستراتيجية
المينة في القرف الحادم  تكاجوابرز خمسة قضايا  أحدفي المراجعة  الصناعيمسألة التخصص 

 . (AICPA, 1998: 12)يف كالعشر 
نياية القرف  ذ لقد تعددت الدراسات التي تناكلت بالبحث كالتحميؿ مكضكع التخصص الميني من      

 .Owhoso, et)، (Gramling and stone, 2001) ،(Dunn, et. al., 2000) منيا، العشريف

al., 2002)، (Krishnan, 2003)، (Chung and Sanjay, 2003)، (Low, 2004)، ،جربكع( 
 ,Lim and Tan)، (Cadman and Stein, 2007)، (2006 )متكلي، ،(2005 )لبيب، ،(2005

ؿ مف أىـ ما تكصمت إليو ىذه الدراسات مف نتائج ايجابية ألداء عممية المراجعة في إطار كلع (،2008
التخصص الصناعي تمثمت في تقكية سكؽ خدمات المينة كاالرتقاء بمستكل المنافسة كالخبرة كاألداء 
الميني، كزيادة قدرة المراجعيف المتخصصيف عمى اكتشاؼ كـ أكبر مف األخطاء المتخصصة في 

كائـ المالية، كاكتشاؼ كمكاجية أساليب إدارة األرباح المحاسبية كاالحتياؿ المالي، كارتفاع درجة دقة الق
تقديرات المخاطر المبلزمة كالمخاطر الكمية لعممية المراجعة، فضبلن عف تدعيـ استقبلؿ المراجع 

كدة المراجعة كجكدة كاحتفاظو بيذا االستقبلؿ سكاء في الحقيقة أك المظير كاألثر اإليجابي عمى ج
 االفصاح ككذلؾ المساىمة في تضييؽ فجكة التكقعات.    

 إخفاقاتعمى ضكء ما تقدـ كمف منطمؽ التحديات التي تكاجو مينة المراجعة الناجمة عف       
، ةثق أزمةتصبح  أف إلىزيادة اتساع فجكة التكقعات القائمة  إلىبدكرىا تؤدم  كالتيعمميات المراجعة 

التخصص  إستراتيجيةتبني عدد مف االستراتجيات كالكسائؿ كالتي مف ضمنيا  إلى التكجو فقد كاف
عادةلمكاجية ىذه التحديات  الصناعي  الثقة في جكدة خدمات المراجعة كتضييؽ فجكة التكقعات.  كا 
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 مشكمة الدراسة 1-2
يئة المراجعة كالتي يشكؿ تتمخص مشكمة الدراسة في كجكد فجكة التكقعات القائمة منذ زمف في ب      

قصكر مينة التدقيؽ بشكؿ عاـ كأداء المراجع بشكؿ خاص سببان رئيسان في كجكدىا، كنظران ألف كجكد 
ىذه الفجكة كاتساعيا يعتبر تيديدان لبقاء مينة المراجعة، كفي ظؿ ما يشيده العالـ مف تغيرات اقتصادية 

تي صاحبت ىذه التغيرات كالتي ألقت بظبلليا عمى كاجتماعية كتكنكلكجية متسارعة كدرجة التعقيد ال
بيئة األعماؿ، كنظران ألف التخصص الصناعي أصبح سمة مبلزمة لغالبية الميف في العصر الحديث، 
كلما أثبتتو دراسات عديدة مف أف التخصص الصناعي يحسف أداء المراجعيف في كافة جكانب عممية 

 دراسة في السؤاؿ التالي:المراجعة، كبالتالي يمكف صياغة مشكمة ال
مف قبؿ مراجعي الحسابات في تضييؽ  الصناعيما مدى تأثير تبني إستراتيجية التخصص 

 ؟ةفجوة التوقعات القائمة في بيئة المراجع
 كمف ىذا السؤاؿ يتفرع مجمكعة األسئمة اآلتية:

ر ذلؾ في ما مدل تأثير التخصص الصناعي في تعزيز الكفاءة المينية لمراجع الحسابات كأث .1
 ؟تضييؽ فجكة التكقعات

ما مدل تأثير التخصص الصناعي في تدعيـ استقبللية مراجع الحسابات كأثر ذلؾ في تضييؽ  .2
 ؟فجكة التكقعات

ما مدل تأثير التخصص الصناعي في تعزيز قدرة مراجع الحسابات عمى اكتشاؼ كتحديد  .3
 ؟كقعاتمؤشرات عدـ االستمرارية لمشركة كأثر ذلؾ في تضييؽ فجكة الت

شكؿ كمحتكل التقرير الذم يتبناه مراجع الحسابات المتخصص صناعيان في ما مدل تأثير  .4
 ؟تضييؽ فجكة التكقعات

 أىداؼ الدراسة 1-3
 تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ ما يمي:

بياف مدل مساىمة استراتيجية التخصص الصناعي لمراجع الحسابات في تضييؽ فجكة  .1
تمؾ االستراتيجية عمى  أثرالمراجعة، كذلؾ مف خبلؿ تحميؿ التكقعات القائمة في بيئة 

 المحاكر الرئيسة اآلتية:
  المتخصص الميني لمراجع الحسابات الخارجي داءكفاءة األ. 
 كحياد مراجع الحسابات الخارجي المتخصص. ؿاستقبل 
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  قدرة مراجع الحسابات المتخصص عمى اكتشاؼ كتحديد مؤشرات عدـ االستمرارية
 كالتقرير عف ذلؾ.لممنشأة، 

  شكؿ كمحتكل تقرير مراجع الحسابات المتخصص ككسيمة اتصاؿ أساسية بيف المراجع
 كباقي أطراؼ المجتمع المالي. 

التعرؼ عمى حقيقة مكقؼ المراجعيف الخارجييف كباقي أطراؼ المحيط الميني كالمستفيديف  .2
ص الصناعي مف أجؿ ميمة المراجعة في إطار التخص أداء أىميةمف خدمة المراجعة مف 

 المساىمة في تضييؽ فجكة التكقعات. 

 أىمية الدراسة 1-4
تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا عمى المستكييف األكاديمي كالميني، فعمى المستكل األكاديمي فيي  .1

 كىما، مشكمة فجكة التكقعاتترتاد منطقتيف بحثيتيف ميمتيف في مجاؿ مراجعة الحسابات 
ستراتيجية التخصص الص عمى المستكل الميني تحاكؿ الدراسة ك  ،ناعي لمراجع الحساباتكا 

لفت انتباه ممارسي المينة كالتنظيمات المينية المتخصصة كباقي المستفيديف مف خدمات 
مينة مراجعة الحسابات إلى ضركرة اعتبار تكافر عنصر التخصص الصناعي لمراجع 

و بأداء ميمة المراجعة، األمر الذم يان لتكميفالحسابات في نشاط اقتصادم معيف شرطان أساس
 سكؼ يؤدم إلى الحد مف فجكة التكقعات، كبالتالي زيادة الثقة في جكدة عممية التدقيؽ.

تعتبر محاكلة لتكظيؼ استراتيجية التخصص الصناعي لممراجع في امكانية المساىمة في  .2
 تضييؽ فجكة التكقعات القائمة في بيئة مراجعة الحسابات.

ة بشكؿ عاـ بمثابة حمقة مكممة لسمسمة البحكث السابقة في التخصص الصناعي تعتبر الدراس .3
 لمراجع الحسابات.
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 فرضيات الدراسة 1-5
 في ضكء أىمية كأىداؼ الدراسة يمكف صياغة الفرضيات التالية:      

 عات. الفرضية الرئيسة األكلى: يؤثر التخصص الصناعي لمراجع الحسابات في تضييؽ فجكة التكق 
 كتنقسـ ىذه الفرضية إلى الفرضيات الفرعية األتية: 

يؤثر ارتفاع مستكل الكفاءة المينية لمراجع الحسابات المتخصص صناعيان عند مستكل داللو  .1
 % في تضييؽ فجكة التكقعات.5

% في 5يؤثر ارتفاع درجة استقبللية مراجع الحسابات المتخصص صناعيان عند مستكل داللو  .2
 لتكقعات.تضييؽ فجكة ا

يؤثر ارتفاع قدرة المراجع المتخصص صناعيان في اكتشاؼ كتحديد مؤشرات عدـ االستمرارية  .3
 % في تضييؽ فجكة التكقعات.5لممنشػػأة عند مستكل داللو 

% في تضييؽ 5عند مستكل داللو  يؤثر شكؿ كمحتكل تقرير مراجع الحسابات المتخصص .4
 فجكة التكقعات.

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف عند الفرضية الرئيسة الثانية: 
% حكؿ تأثير تبني استراتيجية التخصص الصناعي مف قبؿ مراجع الحسابات في 5مستكل داللة 

تضييؽ فجكة التكقعات تعزل إلى البيانات الشخصية )المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي، عدد سنكات 
 في المسمى الكظيفي الحالي(. الخبرة في مزاكلة المينة 
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 الحدود الموضوعية لمدراسة 1-6
اختبرت ىذه الدراسة تأثير الجكانب المتعمقة بأداء مراجع الحسابات في تضييؽ فجكة التكقعات،  .1

كذلؾ في حدكد ما يتعمؽ بأسباب الفجكة الناتجة عف قصكر أداء المراجع كبالتحديد فيما يتعمؽ 
اء الناتجة عف قصكر أداء مراجع الحسابات كذلؾ باختبار أربعة محددات رئيسة بفجكة األد

ترتبط مباشرة بأداء المراجع الخارجي كتؤثر في كجكد فجكة تكقعات األداء كىي، كفاءة 
كاستقبلؿ المراجع الخارجي باإلضافة إلى قدرتو عمى تحديد المؤشرات كالظركؼ المتعمقة 

عمى شكؿ كمحتكل تقرير المراجع الخارجي باعتباره المحصمة باستمرارية المنشأة، عبلكة 
النيائية لعممية التدقيؽ أما باقي الظركؼ كالعكامؿ التي تحدد المككنات األخرل في ىيكؿ 
فجكة التكقعات، كقصكر المعايير كفجكة الجيؿ فمـ تتعرض ليا ىذه الدراسة باعتبار انيا 

حيدان كمباشران فييا كأنيا تعكد إلى مجمكعة األطراؼ مكاضيع ال يعتبر مراجع الحسابات طرفان ك 
ذات العبلقة ببيئة المراجعة كالتي ال سيطرة لمراجع الحسابات عمييا، كال يمكف أف تغطييا 

 حدة كيذه.ادراسة ك 

لـ تختبر ىذه الدراسة كجكد أك بنية فجكة التكقعات في قطاع غزة أك فمسطيف عمكمان، كذلؾ  .2
تـ دراستيا كالتأكد مف كجكدىا في دراسات سابقة مستقمة بفجكة  بافتراض أف ىذه القضية

التكقعات سكاء في قطاع غزة أك فمسطيف عمكمان، كسكؼ يتـ التعرض ليذه الدراسات في 
الجزء التالي مف ىذا الفصؿ، عبلكة عمى كجكد ما يشبو إجماع عالمي عمى كجكد ىذه الفجكة 

نتائج معظـ ىذه الدراسات كانت متقاربة إلى حد في بيئات مختمفة عمى مستكل العالـ، كأف 
 ما فيما يتعمؽ بأسباب كبنية كىيكؿ فجكة التكقعات.

اختبرت ىذه الدراسة أثر التخصص الصناعي لمراجع الحسابات في تضييؽ فجكة التكقعات  .3
مف كجية نظر مراجعي الحسابات المرخص ليـ العامميف في قطاع غزة كباقي أطراؼ 

ي قطاع غزة كالمتمثميف في المدراء المالييف كالمراجعيف الداخمييف المحيط المالي ف
 كالمستثمريف، كذلؾ بسبب عدـ امكانية التكاصؿ مع باقي محافظات الكطف الشمالية.      
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 الدراسات السابقة 1-7
  الدراسات بالمغة العربيةأواًل: 

راسة ميدانية في المحيط بعنواف: "فجوة التوقعات في المراجعة: د ،(1991دراسة )السقا،  -1
 الميني في المممكة العربية السعودية".

ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار كتكثيؽ فجكة تكقعات المراجعة في المممكة العربية السعكدية       
كذلؾ مف خبلؿ تحديد نكع كأسباب كنطاؽ فجكة التكقعات في المممكة كتكفير أدلة ميدانية بشأف بعض 

 عات في بيئة المراجعة بيف أطراؼ المحيط الميني في المممكة العربية السعكدية.جكانب فجكة التكق
كمف أىـ نتائج ىذه الدراسة أنيا قدمت تعريفان أكثر شمكالن لفجكة تكقعات المراجعة كتعييف       

كالييكؿ االفتراضي ليا، كما كفرت أدلة ميدانية تؤيد بكضكح كجكد فجكة فعمية لمتكقعات في جكانب 
تعددة تتعمؽ بطبيعة أداء كمسئكليات المراجعيف في مجاالت التحريؼ كالسرقات كالتصرفات غير م

القانكنية كالضماف أك التأكيد الذم يعطيو المراجع لمبيانات المالية، كما قدمت الدراسة تفسيران لطبيعة 
دخؿ المطمكب كأسباب كنكع فجكة تكقعات المراجعة في المممكة، كما كفرت الدراسة اشارات بالم

لتضييؽ فجكة التكقعات في المممكة كبالتالي تقميؿ االنتقادات المكجية لممينة، ككذلؾ تقميؿ ظاىرة 
 التقاضي التي يتعرض ليا المراجعكف.

كلقد أكصت الدراسة بأىمية استكماؿ كتعجيؿ إصدار باقي معايير المراجعة السعكدية كتطكيرىا       
 ات االطراؼ المستفيدة كالمعنية بخدمة المراجعة. بما يتمشى كتطكر حاجات كتكقع

 
بعىوان "مسئوليت المدقق عه فجوة التوقعبث عىد تطبيق معبيير (، 2222دراسة )جمعة،  -2

 التدقيق الدوليت"

ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز معايير تدقيؽ فجكة التكقعات المشمكلة ضمف المعايير الدكلية       
عبلكة عمى تحديد مسئكلية المددقؽ  IFACاالتحاد الدكلي لممحاسبيف الصادرة عف  ISAs لمتدقيؽ

الصادرة   SASsبمعايير فجكة التكقعات األمريكية الدراسة تعف فجكة التكقعات، حيث استرشد
كذلؾ نظران لعدـ جكد مجمكعة محددة لمعايير فجكة التكقعات \ز 1988في نيساف  AICPAعف 

 ادرة عف االتحاد الدكلي لممحاسبيف.في المعايير الدكلية لمتدقيؽ الص
كمف أىـ النتائج التي تكصمت الييا ىذه الدراسة، أف اإلدارة مسئكلة بمستكل عاؿو عف فجكة       

التكقعات، ككنيا تقكـ بإعداد كعرض البيانات المالية بينما مسئكلية المدقؽ عف الفجكة متكسطة، 
رافات المادية لمتقديرات المحاسبية كتقييـ قدرة عف منع االنح% 100كلكف المدقؽ مسئكالن بنسبة 
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المنشأة عمى االستمرار، في حيف أف مسئكلية المدقؽ تككف منخفضة فيما يتعمؽ بالخطأ كالغش 
 كالقكانيف كاألنظمة كالرقابة الداخمية كتقدير المخاطر.

ية اعتماد كقد أكصت الدراسة بأنو يجب عمى االتحاد الدكلي لممحاسبيف كالدكؿ العرب      
مجمكعة معايير فجكة التكقعات السابؽ ذكرىا كمجمكعة مصنفة ضمف دليؿ المعايير مع اضافة 
معيار جديد يتعمؽ باتصاؿ المدقؽ مع لجنة التدقيؽ، مع مراعاة إعادة دراستيا كفحصيا لتكسيع 

لمخاطر، كذلؾ مسئكليات المدقؽ بشأف الخطأ كالغش كالقكانيف كاألنظمة كالرقابة الداخمية كتقدير ا
 استجابة لمتطمبات المجتمع المالي.

   
 -بعنواف "تقرير المراجعة وفجوة التوقعات بيف المراجعيف والمستثمريف ،(2222دراسة )صالح،  -3

 دراسة نظرية تطبيقية: حالة مصر".

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ مدل إدراؾ كؿ مف المستثمريف كالمدققيف لطبيعة كأىداؼ عممية       
التدقيؽ، كذلؾ مف خبلؿ عمؿ مقارنة بيف فيـ كؿ مف الطرفيف لممصطمحات المستخدمة في تقرير 

، كذلؾ في ضكء ما كرد المعيارمالمدقؽ، كالعناصر التي يجب أف يشتمؿ عمييا التقرير النظيؼ 
 .2000لسنة  200بمعيار التدقيؽ المصرم رقـ 

في ة كجكد فجكة التكقعات بيف المدققيف كالمستثمريف الدراسالييا تكصمت التي  كمف أىـ النتائج       
 كمنيا ،ما يتعمؽ باإلفصاح عف كافة العناصر التي تيـ مستخدمي البيانات المالية ،جكانب متعددة منيا

يتعمؽ بتقييـ فاعمية ما  كمنيا ،ما يتعمؽ بتحمؿ المدقؽ المسئكلية تجاه جميع مستخدمي تقرير التدقيؽ
ما يتعمؽ بمسئكلية المدقؽ عف  وأخيزا  ،ية لممنشأة محؿ المراجعة كالحكـ عميونظاـ الرقابة الداخم

اكتشاؼ التبلعب كالغش ككذلؾ عدـ احتكاء البيانات المالية عمى معمكمات مضممة ناتجة عف غش 
 المكظفيف.

كصت الدراسة بضركرة قياـ المنظمات المينية بدكرىا في تحديد كتكضيح كاجبات أكما       
ات المراجع كتدعيـ استقبللو مف خبلؿ اصدار اإلرشادات كالمعايير، فضبلن عف تكعية كتثقيؼ كمسئكلي

 المجتمع بطبيعة كأىداؼ المراجعة. 
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  .بعنواف: "بنية فجوة التوقعات وأسبابيا: دليؿ مف األردف" ،(2003دراسة )الذنيبات،  -4
مجاؿ التدقيؽ كطبيعتيا كأسبابيا،  ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار بنية فجكة التكقعات في      

كذلؾ مف كجية نظر مدققي الحسابات كمديرم الشركات المساىمة العامة في األردف، حيث قاـ 
 الباحث بتصميـ استبانتيف تـ تكزيعيما عمى مجتمع الدراسة.

 اسة، أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيفكمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدر      
متكسطي آراء مدققي الحسابات كمديرم الشركات فيما يتعمؽ بتحديد بعض الكاجبات المالية 
لممدققيؽ كبعض الكاجبات التي يمكف اف يتحمميا المدققكف، ككذلؾ فيما يتعمؽ بتقييـ أداء المدققيف 

لكؿ  لبعض الكاجبات، كما بينت الدراسة أيضان أنو يكجد بعض التكقعات المعقكلة كغير المعقكلة
مف المدققيؽ كمديرم الشركات، كأف ىناؾ دالئؿ عمى كجكد ما يسمى "فجكة الجيؿ" التي تتعمؽ 
بالتكقعات غير المعقكلة كفجكة األداء التي تتعمؽ بالعجز في أدء المدققيف كالعجز في معايير 

 التدقيؽ التي بنيت كاجبات المدققيف الحالية.
ات المشرفة عمى عممية تنظيـ المينة دكران أكثر فاعمية كقد أكصت الدراسة بأف تتبنى الجي      

فيما يتعمؽ بتثقيؼ المجتمع بطبيعة عممية التدقيؽ كدكر المدقؽ ككاجباتو، كمراقبة عمؿ المدققيف 
عبلكة عمى ضركرة ‘ كتفعيؿ عممية الرقابة عمى الجكدة، كمتابعة عممية التعميـ لممدققيف الممارسيف

لية لتشمؿ آراء فئآت أخرل ككذلؾ دراسة درجة فجكة التكقعات فيما يتعمؽ تكسيع نطاؽ الدراسة الحا
بكؿ جزء مف الفجكة مف أجؿ تسييؿ تحديد أسباب الفجكة بشكؿ أدؽ كبالتالي امكانية كصؼ 

  العبلج لكؿ جزء مف الفجكة.  
 

 بعنواف: "فجوة التوقعات بيف المجتمع المالي ومراجعي الحسابات ،(2224دراسة )جربوع،  -5
 القانونييف وطرؽ معالجة تضييؽ ىذه الفجوة".

ىدفت ىذه الدراسة إلى البحث في العكامؿ التي أدت إلى كجكد فجكة التكقعات في عممية       
المراجعة، إضافة إلى كضع حمكؿ لتضييؽ ىذه الفجكة، حيث تـ معالجة مكضكع الدراسة مف ناحية 

 اجع العممية.نظرية استنادان إلى الدراسات كالدكريات كالمر 
جميكر المستفيديف  اعتقادكلقد تكصمت الدراسة إلى أف مف أىـ أسباب كجكد فجكة التكقعات ىك       

مف خدمات التدقيؽ بأف المدقؽ يعتبر مسئكالن عف منع األخطاء كالغش كاكتشاؼ حدكثيا، كأنو يقـك 
يد الكاضح لدكر المراجع في بمراجعة شاممة لكؿ عمميات الشركة كذلؾ االعتقاد ناتج عف عدـ التحد

كجكد ىذه الفجكة إلى شعكر مستخدمي البيانات المالية بعدـ ت الدراسة المجتمع كمسئكلياتو، كما عز 
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تمتع المراجع باالستقبلؿ كالحياد عندما يقكـ بممارسة مينة المراجعة، عبلكة عمى نقص الكفاءة المينية 
راجعة كانخفاض جكدة األداء الميني، عبلكة عمى قصكر لدية كقصكر نظاـ الرقابة الذاتية في مينة الم

 التقارير المحاسبية عف مسايرة التغيير في المجتمع.
كما أكصت الدراسة مف أجؿ تضييؽ فجكة التكقعات بتدعيـ استقبلؿ كحياد المراجع، كدعـ دكر       

ف عممية المراجعة كالعمؿ المنظمات المينية كىيمنتيا عمى المينة كالتعرؼ عمى متطمبات المستفيديف م
 عمى تحقيقيا كاإلعبلـ كالتثقيؼ بدكر كمسئكليات المراجع، كذلؾ الستحالة استبعادىا.

 
تحميمية آلراء المحاسبيف القانونييف "دراسة  :بعنواف ،(2228، الذنيبات وآخروفدراسة ) -6

مدقؽ الحسابات والمديريف المالييف لمشركات المساىمة العامة في األردف حوؿ تعديالت تقرير 
 ". 700وفقًا لمعيار التدقيؽ الدولي رقـ 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ آراء المحاسبيف القانكنييف كالمديريف المالييف في الشركات       
المساىمة العامة في األردف فيما يتعمؽ بمدل قبكليـ لمتعديبلت التي أدخميا معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

، عبلكة عمى مدل تأثير تمؾ التعديبلت عمى فجكة التكقعات ير المحاسب القانكنيالمعدؿ عمى تقر  700
 كعممية تكصيؿ نتيجة التدقيؽ كمسئكليات المحاسب القانكني.

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة، أف ىذه التعديبلت كجدت قبكالن بدرجات متفاكتو       
ديريف المالييف، كأف درجات القبكؿ ىذه ليست مرتفعة كلكنيا في حدكد مف قبؿ المحاسبيف القانكنييف كالم

المتكسط كأنو كبشكؿ عاـ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف أراء الفئتيف فيما يتعمؽ بتأثير ىذه 
التعديبلت عمى فجكة التكقعات حيث يرل المحاسبكف القانكنيكف أف ىذه التعديبلت تساىـ بدرجة 

فجكة التكقعات، أما بالنسبة لممدراء المالييف فإنيـ يركف أف ىذه التعديبلت جميعيا متكسطة في تقميص 
 يساىـ كبدرجة مرتفعة في تقميص فجكة التكقعات.

كقد أكصت الدراسة عمى ضركرة تركيز التقرير عمى تكصيؿ نتيجة التدقيؽ كليس مسئكليات       
جيات نظر مستخدمي البيانات المالية في مختمؼ اإلدارة كالمدققيف مع ضركرة األخذ بعيف االعتبار ك 

البمداف التي تنتسب لئلتحاد الدكلي لممحاسبيف حكؿ ىذه التعديبلت مف أجؿ إعادة النظر فييا ككنيا لـ 
 تسيـ في تقميص فجكة التكقعات كتحسيف عممية تكصيؿ نتيجة التدقيؽ بمستكل مرتفع.
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توقعات غير المعقولة لمستخدمي البيانات لا أثربعنواف: " ،(2211دراسة )دراغمة وعقؿ،  -7
  المالية عمى فجوة توقعات التدقيؽ في فمسطيف".

اسة إلى تحديد بنية فجكة التكقعات غير المعقكلة في فمسطيف حكؿ مسئكليات ىدفت ىذه الدر       
ـ في مدقؽ الحسابات كأىداؼ التدقيؽ كالمنفعة منو كالمينة بشكؿ عاـ، عبلكة عمى كضع حمكؿ تساى

 تضييؽ فجكة تكقعات التدقيؽ.
كمف أىـ النتائج الت تكصمت إلييا ىذه الدراسة أف فجكة التكقعات غير المعقكلة مكجكدة كبشكؿ      

 متغيرحاد في البيئة الفمسطينية، كأف أكثر مسبباتيا ىك متغير الجيؿ حكؿ مسئكليات التدقيؽ كيميو 
الجيؿ حكؿ منافع كأىداؼ التدقيؽ كاف أكثر األطراؼ  الجيؿ حكؿ المينة بشكؿ عاـ، ثـ يميو متغير

مساىمة في كجكد ىذه الفجكة ىـ المستثمركف، كذلؾ الرتفاع نسبة تكقعاتيـ غير المعقكلة عف المينة 
 مقارنة بالمستخدميف اآلخريف لمبيانات المالية.

بكرصة فمسطيف( في إدارة سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية )بضركرة مساىمة  كما أكصت الدراسة      
نشر الثقافة المعمكماتية حكؿ مينة التدقيؽ في فمسطيف لممساىمة في تضييؽ فجكة التكقعات غير 
المعقكلة، عبلكة عمى تثقيؼ المجتمع حكؿ مينة التدقيؽ مف خبلؿ إضافة جزء في مساقات اإلدارة 

 بتبني تقرير المدقؽ المطكؿ.  كاالقتصاد حكؿ تدقيؽ الحسابات باإلضافة إلى ضركرة سف قكانيف كأنظمة 
 

 التخصص الصناعي لممراجع عمى تقميؿ خطر المراجعة". أثر" :بعنواف ،(2223دراسة )عزيز،  -8

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مدل تقبؿ السكؽ المصرم لمتخصص في عمؿ المراجع، كمدل       
مناقشة أىمية التخصص عمى إدراؾ األطراؼ ذات العبلقة بأىمية التخصص الصناعي لممراجع ككذلؾ 

 مراحؿ تككيف رأم المراجع.  
كلقد خمصت الدراسة إلى أف ىناؾ اقتناع ال خبلؼ عمية بيف آراء المراجعيف الذيف شممتيـ       

الدراسة بأىمية التخصص الميني في عمؿ المراجع كأثر ىذا التخصص في تقميؿ مخاطر المراجعة 
تعكؽ ىذا التخصص كالمتمثمة في ارتفاع تكمفة التخصص  كذلؾ بشرط التغمب عمى العكامؿ التي

 كصعكبة تكافر الدراسات المتخصصة كعدـ كفاية الطمب الذم يدفع لمتخصص كحجـ مكتب المراجعة
كما بينت الدراسة أيضان، أنو ال يمكف لمخبرة العامة أف تحؿ محؿ الخبرة المتخصصة في عمؿ 

 متخصصة لممراجع عند تككينو لرأيو الفني في القكائـ المالية.المراجع، كأنو ال بد مف تكافر الخبرة ال
كما أكصت الدراسة بإجراء المزيد مف األبحاث في مجاؿ التخصص الصناعي في جميكرية       

 مصر العربية ألف البحث في ىذا المجاؿ لـ ينؿ االىتماـ الكافي. 
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الميني  داءيف كفاءة األ"دور التخصص القطاعي في تحس :بعنواف ،(2225دراسة )لبيب،  -9

  لممراجع الخارجي: دراسة تطبيقية مقارنة".

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ طبيعة كنكعية دكر إستراتيجية التخصص القطاعي في االرتقاء       
بدرجة كفاءة األداء الميني لممراجع الخارجي كذلؾ مف خبلؿ تحميؿ دكر تمؾ اإلستراتيجية عمى تحسيف 

ع الخارجي عمى كؿ مف، دقة تقدير المخاطر المبلزمة كجكدة قرارات التخطيط لعمميات قدرات المراج
المراجعة، كاكتشاؼ كمكاجية حاالت الغش كاالحتياؿ المالي كأساليب إدارة صافي الدخؿ المحاسبي 

Earning Management  ، كتضييؽ فجكة التكقعات القائمة في كاقع مينة المراجعة الخارجية، كما
طبيؽ إستراتيجية تاكر كأركاف حمدخؿ مقترح لم ـمحاكلة تقدي إلىإضافة لما تقدـ  الدراسة تىدف

 التخصص القطاعي في مجاؿ البيئة العربية لمينة المراجعة الخارجية
كلقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كاف مف أىميا، تكافر دليؿ ميداني مف محيط       

ارجية في كؿ مف البيئة المصرية كالسعكدية )كنمكذج مختار لمبيئة العربية( العمؿ الميني لممراجعة الخ
عمى كجكد دكر ىاـ لمتخصص الميني في االرتقاء بدرجة كفاءة األداء الميني لممراجع الخارجي، كذلؾ 
مف خبلؿ تحسيف قدرات المراجع الخارجي عمى كؿ مف: دقة تقديرات المخاطر الحتمية، جكدة قرارات 

مميات المراجعة، اكتشاؼ كمكاجية حاالت الغش كاالحتياؿ المالي، كأساليب إدارة صافي تخطيط ع
 الدخؿ المحاسبي، كتضييؽ فجكة التكقعات القائمة في كاقع مينة المراجعة الخارجية. 

كما أكصت الدراسة بضركرة تنظيـ محاكر استراتيجية التخصص الميني بدءان مف مرحمة التعميـ       
ألكلى، مع ضركرة قياـ المنظمات المينية المسئكلة بالعمؿ عمى إعداد كتطكير قاعدة معايير الجامعي ا

أداء ميني عامة كأخرل متخصصة، باإلضافة إلى ضركرة اتماـ المزيد مف حاالت االندماج بيف 
 شركات كمكاتب المراجعة المينية في مصر كالدكؿ العربية.

   
ذج مقترح لقياس العالقة بيف استراتيجية التخصص بعنواف: "نمو  ،(2226دراسة )متولي،  -12

 الصناعي لممراجع والعوامؿ المؤثرة في إدارة عممية المراجعة".

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ إستراتيجية التخصص الميني لمؤسسات المراجعة، ككضع إطار       
راجع في ادارة مياـ فكرم لشرح كتفسير المتغيرات المؤثرة عمى قياس دكر التخصص الصناعي لمم

عممية المراجعة كالمتمثمة في تأثير التخصص الميني في تقييـ المراجع لمخاطر المراجعة كدكره في 
زيادة جكدة المراجعة كعبلقتو بتعديؿ التقرير كاعتباره أحد محددات أتعاب المراجعة الخارجية، كما 
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ألرباح المحاسبية كتطكير أداء تناكلت الدراسة انعكاسات التخصص الصناعي عمى إدارة جكدة ا
المراجع لخدمات التأكيد مف منظكر التخصص الميني، عبلكة عمى طرح الدراسة لمجمكعة مف اآلليات 

 لتطبيؽ إستراتيجية التخصص الصناعي في مؤسسات المراجعة.
كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد دليؿ ميداني كتطبيقي عمى أىمية التخصص الميني لممراجع،       

عبلكة عمى كجكد عبلقة تأثيرية مختمفة لتطبيؽ استراتيجية التخصص الميني لممراجع مف خبلؿ 
تكضيح دكر استراتيجية التخصص الصناعي في تقييـ المخاطر بأنكاعيا المختمفة كتأثيرىا عمى زيادة 

سات جكدة عممية المراجعة كتطكير الخدمات التأكيدية كزيادة أتعاب المراجعة الخارجية في مؤس
المراجعة كسرعة االستجابة لتعديؿ التقرير، فضبلن عف مساىمة استراتيجية التخصص الصناعي 
لممراجع في القضاء عمى مخاطر الغش كاالحتياؿ كترتقي بعممية المراجعة إلى الجكدة المطمكبة 

 كتقضي عمى فجكة التكقعات كتزيد مف درجة االعتماد عمى الخدمات التأكيدية.
ت الدراسة مجمكعة مف التكصيات أىميا، ضركرة اتباع إستراتيجية التخصص في ظؿ كما قدم      

العكلمة كالخصخصة كاالندماجات ككبر حجـ المشركعات كتعدد الصناعات، مع ضركرة اىتماـ 
مؤسسات المراجعة بتكفير قكاعد أداء مينية متخصصة، باإلضافة إلى إجراء المزيد مف البحكث 

 لتخصص الصناعي.المستقبمية في مجاؿ ا
 

منيج مقترح لمواجية مخاطر استراتيجية التخصص " :بعنواف ،(2228، جماؿ الديفدراسة ) -11
  ".الصناعي في المراجعة: دراسة ميدانية بالتطبيؽ عمى مراجعي الجياز المركزي لممحاسبات

عة كدكرىا التعرؼ عمى مفيكـ استراتيجية التخصص الصناعي في المراج إلىىدفت ىذه الدراسة       
في االرتقاء باألداء الميني لممراجع الخارجي، ككذلؾ التعرؼ عمى ىيكؿ المخاطر المصاحبة ليذه 

 االستراتيجية، عبلكة عمى اقتراح منيج لمكاجية مخاطر ىذه االستراتيجية.
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة، أف استراتيجية التخصص الصناعي في       
عة تحقؽ المزايا المرجكة منيا بالنسبة لجميع االطراؼ المعنية بعممية المراجعة، كانو مع زيادة المراج

المستكل العممي لممراجعيف تزداد درجو احساسيـ كمكافقتيـ عمى المزايا المحققة مف اتباع استراتيجية 
، إال أنو كبالرغـ التخصص الصناعي في المراجعة كدكرىا في تطكير المينة كتحسيف كفاءة المراجعيف

مف المزايا التي تحققيا ىذه االستراتيجية، فإف ىناؾ مخاطر مصاحبة ليذه االستراتيجية تتمثؿ في، 
 مخاطر األلفة كالمخاطر المتعمقة بإفشاء المعمكمات السرية لمعميؿ إلى المنافسيف في نفس الصناعة. 
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سياسات كاإلجراءات التي تضمف تنظيـ كلقد قدمت الدراسة عدة تكصيات منيا، كضع كتنفيذ ال      
استقبللية المراجع كتفعيؿ منيج مكاجية المخاطر التي تيدد استراتيجية التخصص الصناعي، كما 
قدمتو ىذه الدراسة، عبلكة عمى تشجيع المراجعيف عمى رفع مستكاىـ العممي مف خبلؿ الحصكؿ عمى 

 بي.الشيادات العممية المينية المتخصصو كالدكرات التدري
  

التخصص الميني لمراجع الحسابات في تحسيف  أىمية" :بعنواف ،(2211دراسة )المقطري،  -12
 تقدير مخاطر المراجعة: دراسة ميدانية في الجميورية اليمنية"

ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز أىمية الدكر الذم يؤديو التخصص الميني لممراجع في تحسيف       
ئة اليمنية، كذلؾ مف خبلؿ دراسة طبيعة التخصص الميني لممراجع تقدير مخاطر المراجعة في البي

كبياف مدل أىمية التخصص الميني لممراجع عمكمان كفي تحسيف تقدير مخاطر المراجعة بشكؿ 
 خاص.  
كلقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كاف مف ابرزىا اتفاؽ المراجعيف المستطمعة آراؤىـ       

ص الميني لمراجع الحسابات ككنو اتجاىان حديثان في ممارسة المينة يكفر العديد مف عمى أىمية التخص
المزايا التي تنعكس عمى زيادة كفاءة المراجع في الكشؼ عف حاالت الغش كالخطأ في القكائـ المالية، 
كمف ثـ تقميؿ خطر المراجعة كىك ما يجعؿ العمبلء يفضمكف المراجع المتخصص عف غير 

ما بينت الدراسة اتفاؽ المراجعيف عمى أىمية التخصص الميني لممراجع في تحسيف المتخصص، ك
كفاءة تقدير مخاطر المراجعة المتمثمة في خطر الرقابة كخطر االكتشاؼ ك الخطر الحتمي، كذلؾ مف 
خبلؿ دقة تحديد اختبارات االلتزاـ كالحكـ عمى فاعمية نظاـ الرقابة الداخمية كمعرفة أماكف تكرار 

خطاء كدقة تحديد إجراءات الفحص التحميمي كمعرفة العبلقة بيف البنكد المرتبطة بدقة، كدرجة اال
التأثير في تفسير النتائج كمعرفة البنكد كالحسابات التي تمثؿ خطران بطبيعتيا كتسييؿ مراجعة تقديرات 

 االدارة.
اجعيف لمينتيـ كفقان كما قدمت الدراسة مجمكعة مف التكصيات أىميا، ضركرة أداء المر       

لمتخصص الميني، مع ضركرة قياـ الجمعيات المينية بتنظيـ دكرات تدريبية متخصصة لممراجعيف في 
الصناعات التي ينكف ممارسة مينتيـ في قطاعاتيا، عبلكة عمى ضركرة إجراء المزيد مف حاالت 

 االندماج بيف شركات كمكاتب المراجعة في اليمف.
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 المغة األجنبية الدراسات بثانيًا: 
 An Empirical study of the audit" :بعنواف ،(Porter, 1993) دراسة -13

expectation –performance gap  عةدراسة ميدانية لفجوة توقعات األداء في المراج " 

ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار بنية فجكة التكقعات في نيكزلندا، حيث كانت ىذه الدراسة استكماالن       
راسات سابقة تناكلت المياـ التي كانت متكقعة مف المراجعيف في نياية حقبة الستينات كبداية لد

السبعينات في بريطانيا كاستراليا كلقد اعتمدت الدراسة عمى ىيكؿ مفترض لفجكة تكقعات األداء في 
تمثبلف  المراجعة، حيث تـ تصميـ نكعيف مف قكائـ االستقصاء كزعتا بكاسطة مسح بريدم عمى فئتيف

مجتمع الدراسة حيث تمثمت الفئة االكلى في المجتمع المالي مف مراجعكف كمدراء شركات كمحممكف 
ماليكف كأكاديميكف متخصصكف في المراجعة، كتمثمت الفئة االخرل في الجميكر العاـ مف قانكنيكف 

اجبات كمسئكليات كصحافة مالية كأفراد الجميكر العاـ كذلؾ بيدؼ قياس ادراؾ المستقصى آراؤىـ لك 
 المدققيف. 

كأىـ النتائج التي  تكصمت الدراسة إلييا كجكد فجكة تكقعات ناتجة عف عدـ إدراؾ مستخدمي       
البيانات المالية لكاجبات مدقؽ الحسابات الحقيقة كلقد بينت الدراسة أف ىذه الفجكة تتككف مف شقيف ىما 

جعيا أيضان أمراف، األكؿ فجكة عجز في معايير المراجعة فجكة األداء كفجكة المعقكلية كفجكة األداء مر 
 كالثاني فجكة عجز أداء المراجع نفسو.

جراء تصحيح        مع تمؾ  يتبلئـ كما أكصت الدراسة بضركرة التمييز بيف مككنات فجكة التكقعات كا 
تكقعات المجتمع المككنات كتبني تمؾ النظرية مف أجؿ تضييؽ فجكة األداء بما يؤدم إلى اإلقتراب مف 

 المالي إلى اقرب نقطة ممكنو.
 Investor views of audit" :بعنواف ،(Epstein and Geiger, 1994)دراسة  -14

assurance: Recent evidence of the expectation gap  وجيات نظر المستثمريف
   ."في تأكيدات المراجعة: دليؿ جديد عمى فجوة التوقعات

إلى التعرؼ عمى كجية نظر المستثمريف بأحد جكانب فجكة التكقعات كىك  ىدفت ىذه الدراسة      
التأكيد الكارد في تقرير مراجع الحسابات كلقد تناكلت الدراسة مستكيات مختمفة مف التأكيدات ما بيف 

 التأكيد المطمؽ كالتأكيد المعقكؿ.  
كجية نظر المستثمريف بخصكص  كأىـ النتائج التي تكصمت الييا الدراسة كجكد فجكة كبيرة مف      

% مف المستثمريف الذيف تـ استقصاء اراءىـ اكتفكا بالتأكيد 51ىذه التأكيدات، فقد بينت الدراسة أف 
% مف 47المعقكؿ مف جانب مراجع الحسابات عمى عدالة القكائـ المالية، كبالمقابؿ أشار نحك 
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بعدالة القكائـ المالية كخمكىا مف األخطاء  المستطمعيف إلى حاجتيـ إلى تأكيد مطمؽ مف جانب المراجع
 الجكىرية.
كلقد أكصت الدراسة بمساىمة المنظمات المينية في جسر ىذه الفجكة مف خبلؿ إصدار معايير       

المراجعة المرتبطة بأدلة اإلثبات كالعينات كمسئكلية المراجع عف األخطاء كالمخالفات كبياف اعتماد ىذه 
 الضماف أك التأكيد المعقكؿ.المعايير عمى مفيـك 

 Evidence of the audit expectation" :بعنواف، (Best, et. al., 2001)دراسة  -15

gap in Singapore دليؿ عمى فجوة التوقعات في سنغافورة". 

ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس مستكل كطبيعة فجكة  التكقعات في سنغافكرة أكاسط التسعينيات       
في استراليا بعد اعتماد تقرير  (Schelluch, 1996)ىذه الدراسة مع نتائج دراسة كمقارنة نتائج 

 ,Low)المراجعة المطكؿ، كما ىدفت أيضان إلى اعطاء دعـ اضافي لمنتائج التي تكصمت الييا دراسة 

الذيف اثبتكا بأف تقرير المراجع المختصر )القصير( يجب أف  (Low, et al., 1988) كدراسة  (1984
 دؿ في سنغافكرة بتقرير المراجع التفصيمي )المطكؿ( مف أجؿ المساعدة في تقميؿ فجكة التكقعات.يستب

ككانت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة بأف ىناؾ فجكة تكقعات حادة نكعان ما في       
المراجع المتعمقة  سنغافكرة كبالتحديد فيما يتعمؽ بمسئكليات المراجع كبتحديد أكثر في جكانب مسئكلية

بمنع كاكتشاؼ الغش كسبلمة السجبلت المحاسبية كدرجة الحكـ الشخصي التي يجب أف يتبناىا 
المراجع عند اختياره إلجراءات المراجعة، كما بينت الدراسة أف ىناؾ فجكة أقؿ حده عف السابقو فيما 

صدؽ كالعدالة التي تظيرىا يتعمؽ بمسئكلية المراجع عف ضعؼ إجراءات الرقابة الداخمية كدرجة ال
البيانات المالية، ككذلؾ مدل قبكؿ المراجع لمسياسات المحاسبية المستخدمة في البيانات المالية، كمدل 

 فائدة البيانات المالية المدققة مف ككنيا تعكس أداء اإلدارة. 
ضركرة أساسية كما أكصت الدراسة بضركرة تبني نمكذج تقرير المراجعة التفصيمي )الطكيؿ( ك      

 لتضييؽ فجكة التكقعات في سنغافكرة.
 An investigation of the" :بعنواف، (Dixon, et. al., 2006)دراسة  -16

expectation gap in Egypt  وجود فجوة التوقعات في مصرالتحقؽ مف". 

ائـ ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف اختبلؼ االعتقادات لدل المستثمريف كمستخدمي القك       
المالية في جميكرية مصر العربية تجاه مسئكلية مراجع الحسابات عف أدائو في مراجعة القكائـ المالية، 
كبالتالي التحقؽ مف كجكد فجكة التكقعات بناءن عمى اختبلؼ تمؾ االعتقادات بيف المراجعيف كمستخدمي 
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 (Schelluch, 1996)دراسات  البيانات المالية، حيث اعتمدت ىذه الدراسة نفس المنيجية المتبعة في

.(Best, et. al., 2001) ،(Fadzly and Ahmed, 2004) . 

كجكد دليؿ عمى فجكة عميقة لمتكقعات في مصر كخاصة فيما يتعمؽ  إلىكلقد تكصمت الدراسة       
 ستخداـ المدقؽ لحكموابمسئكلية المراجع عف منع كاكتشاؼ الغش كسبلمة السجبلت المحاسبية ككذلؾ 

يني في اختيار إجراءات المراجعة، باإلضافة إلى كجكد فجكة أقؿ حده فيما يتعمؽ بمكثكقية عممية الم
 المراجعة كبالبيانات المالية المدققة ككذلؾ الفائدة مف عممية المراجعة بشكؿ عاـ.

كلقد أكصت الدراسة بأنو يمكف التخفيؼ مف حدة فجكة التكقعات في مصر مف خبلؿ تبني تقرير       
المراجعة التفصيمي ) المطكؿ( كتعزيز استقامة المراجعيف كتكعية مستخدمي البيانات المالية بطبيعة 

 ؼ عممية المراجعة.ككظائ
 Locating audit"بعنواف:  ،(Haniffa and Hudaib, 2007)دراسة  -17

expectations gap within cultural context: The case of Saudia  وضع فجوة
 ."عة ضمف السياؽ الثقافي: حالة السعوديةتوقعات المراج

       
ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار ما إذا كانت البيئة اإلقتصادية كاإلجتماعية تؤثر عمى       

استخداـ قكائـ  تـتصكرات أداء المراجعة مف قبؿ المراجعيف كمستخدمي البيانات المالية، حيث 
جراء المقاببلت شبو  المييكمة في جمع البيانات. االستقصاء البريدية كا 

كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فجكة تكقعات أداء فيما يتعمؽ في القكاعد المحددة في التشريع        
السعكدم، كما ىك متكقع أف يقـك بو مراجع الحسابات، كما بينت النتائج باف فجكة األداء نتجت 

سياسة منح الترخيص بمزاكلة المينة، بسبب أربعة عكامؿ في بيئة ممارسة مينة المراجعة كىي: 
كعممية التكظيؼ، كالبناء السياسي كالقانكني، كالقيـ االجتماعية المسيطرة، عبلكة عمى تأثير 
المنظكمات الثقافية كالمؤسساتيو عمى فجكة التكقعات، باالضافة إلى أنو مف شأف تضميف مبادئ 

أف يساعد في التخفيؼ مف فجكة  ياألخبلق الديف اإلسبلمي خبلؿ معايير المراجعة كقكاعد السمكؾ
 التكقعات في العربية السعكدية.

مف أىـ التكصيات التي قدمتيا الدراسة، أف عمى الجيات التشريعية إعادة النظر في دكر       
مينة المراجعة المحدد في القانكف، عبلكة عمى ضركرة كضع قكانيف بشأف اكتشاؼ الغش كالتقرير 

ظر المفركض قانكنان عمى أنكاع حكي اليى اتخاذ مكاقؼ أكثر صرامة تجاه منتعنو، باإلضافة إل
أكصت الدراسة بأف عمى المراجعيف كالييئأت المينية  امف الخدمات بخبلؼ المراجعة، كم
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كالحككمة السعكدية أف تعمؿ معان مف أجؿ تحسيف كؿ مف المعايير كالمينية كالحككمة عبلكة عمى 
 مراجعيف.  تثقيؼ المجتمع بدكر ال

  
 Towards an understanding of the"بعنواف: ،(Lee, et. al., 2009) دراسة -18

audit expectation gap مف أجؿ فيـ فجوة توقعات المراجعة". 
ىدفت ىذه الدراسة إلى مراجعة مفيكـ فجكة التكقعات كالكشؼ عف أسبابيا، عبلكة عمى       

ات التدقيؽ، كأخيران تقييـ الحمكؿ المقترحة مف أجؿ مراجعة الدراسات السابقة في فجكة تكقع
 التخفيؼ مف فجكة التكقعات.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف كجكد فجكة التكقعات قد يعزم إلى أسباب مختمفة مثؿ، المفاىيـ       
الخاطئة كسكء الفيـ المتعمؽ بكظائؼ مينة التدقيؽ، عبلكة عمى التكقعات المفرطة مف قبؿ 

ألداء غير الكافي مف قبؿ المدققيف، كما أنو كمف خبلؿ مراجعة الحمكؿ المقترحة في الجميكر كا
األدب السابؽ لفجكة التكقعات كجدت الدراسة أف ىذه الحمكؿ مف المرجح أف تككف فعالة مف ناحية 
نظرية، كأف الحؿ الممكف ىك إعادة تحديد دكر المراجعيف ليتماشى مع تكقعات الجميكر، حيث 

و عندما تككف تكقعات المجتمع مف المراجعيف متقاربة مف الدكر الحقيقي لممراجع فإف مف يعتقد أن
 .شاف ذلؾ اف يخفؼ مف النقد كالقضايا التي ترفع ضد المراجعيف

 Audit fees, industry" :بعنواف،  (O'Keefe, et. al., 1994)ةدراس -19

specialization, and compliance with GAAS reporting standards  أتعاب
 ."المراجعة، التخصص الصناعي، واالمتثاؿ لمعايير اإلبالغ المتعارؼ عمييا

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ أسباب انتياؾ بعض مراجعي الحسابات الخارجييف لمتطمبات       
 معايير األداء الميني المتعارؼ عمييا.

لمراجعيف الخارجييف بمتطمبات معايير األداء كقد تكصمت الدراسة أف مف أىـ اسباب عدـ التزاـ ا       
الميني ىك اىتماـ عمبلء المراجعة بالحصكؿ عمى خدمات المراجعة بأقؿ أتعاب ممكنو بغض النظر 
عف جكدة تمؾ الخدمات، كأف مف شأف اتباع إستراتيجية التخصص القطاعي في مزاكلة مينة المراجعة 

ألداء الميني المتعارؼ عمييا كذلؾ ينعكس بطريقة مباشرة أف يزيد مف التزاـ اعضاء المينة بمعايير ا
عمى ارتفاع األتعاب المينية لممراجع الخارجي المتخصص كما أنو باستطاعة شركات المراجعة المينية 
االستفادة مف كفكرات الحجـ االقتصادية عند اتباعيا إلستراتيجية التخصص القطاعي عند مزاكلة 

 المينو.
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سة بأف يككف المعيار األساس عند إختيار المراجع ألداء عممية المراجعة ىك معيار كأكصت الدرا      
التخصص الصناعي في النشاط بدالن مف األتعاب األقؿ مف أجؿ الحصكؿ عمى جكدة خدمات عالية 

 نسبيان. 
 

 Industry specialization by" :بعنواف ،((Hogan and Jeter, 1999دراسة  -22

Auditors اعي لمراجعي الحساباتالتخصص الصن". 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ اتجاىات مينة المراجعة الخارجية في مجاؿ التخصص الصناعي       
عماؿ األمريكية ألكالحساسية لبيانات مجمكعة مف منشآت ا كاالرتباط االنحدارباستخداـ تحميبلت 

 . 1993ياية عاـ كحتى ن 1979كشركات المراجعة المينية عف الفترة مف بداية عاـ 
كمف أىـ النتائج التي تكصمت الييا الدراسة، أف معدالت التخصص القطاعي تزايدت بدرجة       

ممحكظة خبلؿ الفترة الخاضعة لمدراسة كأف المنافع المستمدة مف تبني استراتيجية التخصص الصناعي 
محؿ التخصص، كأف  االقتصادية في مينة المراجعة الخارجية تتزايد بتزايد درجة تقدـ)تعقيد( األنشطة

درجة التخصص القطاعي تنخفض في محيط قطاعات االنشطة التي تتسـ بارتفاع درجة مخاطر 
التقاضي ضد المراجعيف كفي المقابؿ فإنيا تتزايد في محيط قطاعات االنشطة التي تتسـ بدرجات نمك 

شآتيا كما بينت الدراسة تزايد ك ازدىار متسارعو ككذلؾ في محيط األنشطة التي تتسـ بكبر حجـ من
أنصبة شركات المراجعة الكبرل التي تبنت إستراتيجية التخصص الصناعي مف سكؽ خدمات المراجعة 

إستراتيجية التخصص الصناعي فقد  بنسب أكبر مف ذم قبؿ، عمى عكس الشركات التي لـ تتبفن 
 و مف قبؿ. انخفضت أنصبتيا مف الحصة السكقية لخدمات المراجعة عما كانت عمي

 
 The effects of industry specialization on" :بعنواف( Taylor, 2000دراسة ) -21

auditors inherent risk assessments and confidence judgments  آثار
 ."االتخصص الصناعي لمراجعي الحسابات عمى تقديرات المخاطر المالزمة وأحكاـ الثقة

يؿ آثار إستراتيجية التخصص القطاعي عمى درجة دقة تقديرات ىدفت ىذه الدراسة إلى تحم      
المخاطر المبلزمة لعممية المراجعة كدرجة ثقة المراجعيف في تمؾ التقديرات، كلقد استخدـ الباحث 

شريؾ  187اسمكب التجربة لعممية مراجعة إفتراضية ألحد المصارؼ تـ عرضيا عمى عينة مككنة مف 
ان كمديران متخصصكف في مراجعة القطاع المصرفي كالباقي مف شريك 67كمدير مراجعة منيـ 

المتخصصيف في مراجعة أنشطة كقطاعات أخرل بخبلؼ القطاع المصرفي كقد تفاكت متكسط خبرة 
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مفردات العينة بيف سبع سنكات كنصؼ السنة، حيث طمب منيـ اعطاء تقديرات لمخطر المبلـز 
مراجعية، كما طمب منيـ أيضان اعطاء تقدير لدرجة ثقتيـ في لحسابات المدينيف كالقركض ليذه الحالة ال
 .  ىذه التقديرات المعطاة لمخطر المبلـز

في مراجعة  غير المتخصصكف  نتائج ميمة منيا، قياـ المراجعكفكقد تكصمت ىذه الدراسة إلى       
بنظرائيـ  عمى لممخاطر المبلزمة لحسابي القركض كالمدينيف مقارنةأتقديرات  بإعطاء البنكؾ

قؿ في حيف أف تقديرات الفريقيف لـ تختمؼ كثيران أالمتخصصيف حيث كانت تقديراتيـ لممخاطر المبلزمة 
درجة ثقة المراجعيف غير  نخفاضا عبلكة عمى ،صكؿ الثابتة كحقكؽ الممكيةفيما يتعمؽ بحسابات األ

م مقارنة بثقة نظرائيـ مف المتخصصيف في القطاع المصرفي في تقديراتيـ لمخطر المبلـز بشكؿ جكىر 
.  المتخصصيف في مراجعة البنكؾ لتقديراتيـ لمخطر المبلـز

 
 Audit firm industry" :بعنواف، (Gramling and Stone, 2001)دراسة  -22

expertise: A review and synthesis of archival literature  التخصص الصناعي
 ."وظلشركات المراجعة: مراجعة وتحميؿ لألدب المحف

إلى تحميؿ مكضكع التخصص القطاعي في مينة المراجعة مف ناحية تقييـ  ىدفت ىذه الدراسة      
 االيجابيات السمبيات المتكقعة مف كراء ىذه اإلستراتيجية.

كلقد تكصمت الدراسة إلى أف تطبيؽ إستراتيجية التخصص الصناعي يعطي مينة المراجعة       
تبني استراتيجية التخصص الميني يساعد في تدعيـ مزايا منيا، أف كالمراجعيف عمى حد سكاء عدة 

حصكؿ شركات المراجعة عمى حصص مناسبة مف سكؽ خدمات المراجعة، سكاء عمى المستكل 
تعمؿ استراتيجية ، كما المحمي أك الدكلي، ككذلؾ عمى مستكل منشآت االعماؿ باختبلؼ أحجاميا

رتقاء بمستكل المراجعة الخارجية كذلؾ مف خبلؿ االتخصص الميني عمى تقكية سكؽ خدمات ال
رتقاء بدرجة قكة استراتيجيات كأدكات مينة المراجعة الالميني، ككذلؾ ا داءالمنافسة المينية كالخبرة كاأل

كما يزداد مستكل الثقة في عدالة القكائـ ستخدمة في انجاز مياـ تمؾ المينة، كالتقنيات الحديثة الم
ستراتيجية التخصص إعد تبني ايسكما  متخصصكف، التي قاـ بفحصيا مراجعكفالمالية المنشكرة، ك 

المينية، حيث تمنح ىذه االستراتيجية  تعابرتقاء بمستكيات األالالميني مف ًقبؿ المراجعيف في ا
ألتعاب، ستفادة مف كفكرات الحجـ االقتصادية في تحديد مستكيات عادلة مف االالمراجعيف مزيدان مف ا

اآلثار السمبيو فقد بينت الدراسة أف مف اآلثار السمبية إلستراتيجية التخصص الصناعي ىك  كمف ناحية
التيديد المحتمؿ الستقبلؿ كمكضكعية المراجعيف الناتج عف تزايد اعتماد شركات المراجعة عمى 
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عمبلئيا في نشاط اقتصادم معيف كما يرتبط بو مف خدمات أخرل بخبلؼ مياـ المراجعة الخارجية 
 نفس عميؿ المراجعة.  ل

-Error Detection by industry" :بعنواف ، (Owhoso, et al., 2001)دراسة  -23

specialized teams during sequential audit review  اكتشاؼ الخطأ بواسطة فرؽ
 ."مراجعة متخصصة صناعيًا مف خالؿ المراجعة المتعاقبة لعمميات المراجعة

تحميؿ أثر إستراتيجية التخصص القطاعي عمى قدرات المراجعيف عمى  ىدفت ىذه الدراسة إلى      
األخطاء الكاقعة في القكائـ المالية، حيث استخدـ الباحثكف أسمكب المحاكاة التجريبية عمى  اكتشاؼ

مكتب مراجعة مف مكاتب المراجعة التابعة  42مراجعان خارجيا ينتمكف إلى  144عينة مككنة مف 
كىـ جميعان مف المراجعيف المتخصصيف حيث نصفيـ  -آنذاؾ–خمس الكبرل لشركات المراجعة ال

متخصص في مراجعة قطاع الرعاية الصحية كالنصؼ االخر مف المتخصصيف في القطاع المصرفي، 
كلقد قاـ الباحثكف بإعداد حالتي مراجعة افتراضيتيف اشتممتا عمى مجمكعة مف االخطاء المحاسبية 

نيفيا عمى أنيا أخطاء محاسبية متخصصة مرتبطة بطبيعة نشاط معيف، بعض ىذه االخطاء يمكف تص
كالبعض اآلخر مف األخطاء يمكف تصنيفيا عمى انيا اخطاء محاسبية عامة غير مرتبطة بطبيعة 

 نشاط معيف.  
عندما يزاكؿ المراجعكف منفرديف مياـ مينتيـ داخؿ مجاؿ كلقد أسفرت نتائج تحميؿ الدراسة بأنو،      

خطاء المتخصصة ألـ فإف المراجعيف مف ذكم الخبرات الطكيمة يكتشفكف كمان اكبر مف اتخصصي
كبر أمقارنة بالمراجعيف مف ذكم الخبرات األقؿ، بينما يكتشؼ المراجعكف مف ذكم الخبرات االقؿ كمان 

رديف ا يزاكؿ المراجعيف منف، كعندممف االخطاء العامة مقارنة بالمراجعيف مف ذكم الخبرات الطكيمة
مياـ مينتيـ خارج مجاؿ تخصصيـ فإف كبل الفريقيف أصحاب الخبرات الطكيمة كأصحاب الخبرات 

مينية عمى اكتشاؼ االخطاء األقؿ تنخفض درجة فاعميتيـ المينية كيفقدكف الكثير مف قدراتيـ ال
ف إ( فعندما يزاكؿ المراجعكف مياـ مينتيـ في مجاؿ تخصصيـ في جماعات )ًفرؽ مراجعةبنكعييا، ك 

جيكد أصحاب الخبرات األطكؿ تتكامؿ مع جيكد اصحاب الخبرات االقؿ في كشؼ المزيد مف 
 .ارتفاع درجة فاعمية عممية المراجعة إلىاألخطاء المتخصصة كاألخطاء العامة بما يؤدم 

عممية المراجعو عمى أساس التخصص الصناعي كمف خبلؿ  أداءكما أكصت الدراسة بأف يتـ       
يؽ متفاكتة في الخبرات لمتكامؿ جيكد الفرؽ في اكتشاؼ كـ أكبر مف االخطاء المتخصصة فرؽ تدق

 كاألخطاء غير المتخصصة في البيانات المالية.  



23 
 

 Does big 6 auditors endustry"بعنواف:  ،(Krishnan, 2003)دراسة  -24

expertise constrain earning management? ىؿ تحد شركات المراجعة المتخصصة 
 "؟إدارة األرباح أساليبالست الكبرى مف 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر التخصص الميني لشركات كمكاتب المراجعة في أحد       
عمى درجة كفاءتيا في اكتشاؼ كمنع قياـ إدارات منشآت األعماؿ بإتباع أساليب  االقتصاديةالمجاالت 

 إدارة األرباح.
رباح مف ألدارة اإساليب أ ستخداـايد كقائع اتز تكصمت الييا ىذه الدراسة، كمف أىـ النتائج التي         

قبؿ عمبلء المراجعة الذيف تخضع حساباتيـ لممراجعة مف قبؿ مراجعيف غير متخصصيف بشكؿ كاضح 
كجكىرم عف نظرائيـ مف عمبلء المراجعة الذيف تخضع حساباتيـ لممراجعة مف قبؿ مراجعيف 

، كغالبان ما يقع اختيار إدارات الشركات التي ال تتكسع اط الخاصة بيـمتخصصيف في مجاالت النش
دارة األرباح عمى أحد المراجعيف الخارجيف المتخصصيف في نفس مجاؿ نشاطيا إفي تطبيؽ اساليب 

ف تطبيؽ استراتيجية التخصص الميني في المراجعة الخارجية يسيـ في تحسيف درجة ، كأاالقتصادم
 عماؿ.الكاردة بالتقارير المالية لمنشآت األمصداقية المعمكمات 

 Client importance, non" :بعنواف ،(Chung and Sanjay, 2003)دراسة  -25

audit services, and abnormal accruals  ،األىمية االقتصادية لعمالء المراجعة
 ."الخدمات بخالؼ المراجعة، و االستحقاقات غير العادية

لى تحميؿ األىمية االقتصادية لعمبلء المراجعة كأتعاب الخدمات بخبلؼ ىدفت ىذه الدراسة إ      
خدمات المراجعة الخارجية كاالستخداـ غير العادم لمبدأ االستحقاقات المحاسبية المستخدـ مف قبؿ 
إدارات منشآت األعماؿ إلدارة صافي الدخؿ، كأثر استراتيجية التخصص القطاعي عمى استقبلؿ 

 المراجع الخارجي.
كلقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كاف مف أىميا، أنو ال يكجد دليؿ ميداني يقضي        

بتأثر استقبلؿ كمكضكعية المراجعيف سمبان بما يتقاضكنو مف أتعاب مف عمبلئيـ سكاء كانت ىذه 
شأف  األتعاب مقابؿ خدمات أعماؿ المراجعة أك مقابؿ الخدمات بخبلؼ أعماؿ المراجعة، كأف مف

تطبيؽ استراتيجيو التخصص القطاعي في مينة المراجعة المساىمة في زيادة قدرات المراجعيف 
الخارجييف عمى اكتشاؼ كمنع قياـ منشآت األعماؿ بإتباع أساليب إدارة صافي الدخؿ المحاسبي، 
عبلكة عمى مساىمة تطبيؽ استراتيجية التخصص الصناعي في تدعيـ درجة استقبلؿ المراجع 
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ارجي، حيث تعمؿ تمؾ االستراتيجية عمى تقكية درجة احتفاظ المراجع الخارجي باستقبللو في الخ
 مكاجية محاكالت بعض العمبلء المساكمة عمى ذلؾ االستقبلؿ.

 The effects of industry specialization on" :بعنواف، (Low, 2004)دراسة  -26

audit risk assessments and audit-planning decisions  آثار التخصص
 ."الصناعي عمى تقديرات مخاطر المراجعة وقرارات التخطيط لعمميات المراجعة

ثار التخصص الصناعي لمراجع الحسابات عمى كؿ مف تقديرات آىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ       
 مخاطر المراجعة كدرجة جكدة قرارات تخطيط عمميات المراجعة الخارجية. 

درجة دقة تقديرات المراجع الخارجي  ارتفاعالدراسة إلى مجمكعة مف النتائج منيا، كلقد تكصمت       
المتخصص في نشاط اقتصادم معيف لممخاطر المبلزمة في عممية المراجعة مقارنة بالمراجع الخارجي 
غير المتخصص، كما ترتفع درجة جكدة قرارات تخطيط عممية المراجعة مف قبؿ مراجع الحسابات 

ي قطاع نشاط اقتصادم معيف مقارنة بمراجع الحسابات غير المتخصص، كما يتميز المتخصص ف
المراجع الخارجي المتخصص في قطاع نشاط اقتصادم معيف بارتفاع قدراتو المينية عمى تعديؿ 
كتطكيع االجراءات المخططة لعمميات المراجعة قياسان بمراجع الحسابات غير المتخصص، مما ينعكس 

ع درجة جكدة إجراءات المراجعة التي ينفذىا المراجع المتخصص كفقان لبرنامج المراجعة أثره عمى إرتفا
 النيائي كالمكازنة الزمنية المكضكعة لتنفيذ عممية المراجعة عف نظيرة غير المتخصص.

 Client size, auditor" :بعنواف ،(Carcello and Nagy, 2004)دراسة  -27

specialization and fraudulent financial reporting  حجـ العميؿ، تخصص
   مراجع الحسابات، والتقارير المالية االحتيالية."

حجـ عميؿ المراجعة عمى طبيعة العبلقة بيف كؿ مف التخصص  اختبارىدفت ىذه الدراسة إلى       
الصناعي لمراجع الحسابات كقياـ منشآت األعماؿ بإصدار تقارير مالية مضممة أك متضمنة احتياؿ 

   مالي.
ستراتيجية التخصص إ جكد عبلقة عكسية بيفكمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا ىذه الدراسة،        

الصناعي في مينة المراجعة الخارجية كقياـ منشآت األعماؿ بإصدار تقارير مالية مضممو أك متضمنة 
خضعت لممراجعة مف ًقبؿ تزداد درجة قكة ىذه العبلقة في حالة المنشآت التي ، كما احتياالن ماليان 

عنيا في حالة الشركات التي خضعت لممراجعة مف قبؿ  -آنذاؾ–شركات المراجعة الست الكبرل 
نخفضت قكة العبلقة العكسية اكمما كبر حجـ منشآت عمبلء المراجعة كمما غير الكبرل ، ك  المنشآت

مكانية قياـ ىؤالء العمبلء بإصدار تقارير مال ية مضممة كذلؾ نظرا لتعقد بيف التخصص الصناعي كا 
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ف احتماؿ حدكث احتياؿ مالي في إبيئة أعماليـ كتعدد أنكاع النشاط التي يمارسكنيا، كمع ذلؾ ف
 التقارير المالية لمنشآت االعماؿ يقؿ في حالة تخصص المراجع الخارجي في نفس نشاط العميؿ.

 Audit firm industry" :بعنواف ،(Dunn and Bain, 2004)دراسة  -28

specialization and client disclosure quality  التخصص الصناعي لشركات
 ."المراجعة وجودة االفصاح لدى العميؿ 

ىدفت ىذه  الدراسة إلى تحميؿ العبلقة القائمة  (Carcello and Nagy, 2004)سياؽ دراسة  في نفس
صاح في البيانات المالية بيف استراتيجية التخصص الميني في المراجعة الخارجية كبيف نكعية االف

 عماؿ.  لمنشآت األ
ف اختيار عمبلء المراجعة لمراجع حسابات أككانت أىـ النتائج التي تكصمت الييا الدراسة،       

كلئؾ العمبلء نحك تحسيف االفصاح في بياناتيـ المالية أمتخصص في نشاطيـ يعتبر دليبلن عمى تكجو 
فصاح إلصص الميني منشآت االعماؿ عمى االلتزاـ بمتطمبات اتساعد استراتيجية التخ، كما المنشكرة

كجكد عبلقة ارتباط طرديو قكية بيف تضيو المعايير المحاسبية الدكلية، عبلكة عمى المحاسبي حسبما تق
فصاح المحاسبي إلكؿ مف استراتيجية التخصص الصناعي في مينة المراجعة الخارجية كدرجة قكة ا

منشآت االعماؿ الخاضعة لممراجعة مف قبؿ مراجعيف متخصصيف في نفس لمقكائـ المالية الخاصة ب
 مجاالت انشطتيا.

 The economic  consequences of" :بعنواف ،(ALmutairi, 2006)دراسة  -29

auditor industry specialization  التبعات االقتصادية لمتخصص الصناعي لمراجع
 ."الحسابات

ار العبلقة بيف استخداـ مراجعي حسابات متخصصيف لمقياـ بعممية ىدفت ىذه الدراسة إلى اختب      
كتكمفة المديكنية لعمبلء  Information Asymmetry راجعة كدرجة عدـ تناظر المعمكماتالم

 المراجعة.
كمف أىـ نتائج الدراسة أف عمبلء المراجعة الذيف يكظفكف مراجعكف متخصصكف لمقياـ بعممية       

ـ المالية، فإف ىؤالء العمبلء يتمتعكف بمستكل منخفض مف عدـ تناظر المعمكمات المراجعة لبياناتي
مقارنة بالعمبلء الذيف ال يخضعكف إلجراء عممية المراجعة مف ًقبؿ مراجعيف متخصصيف، كأف ىذه 
القيمة االقتصادية التي يضيفيا المراجعكف تعتبر ميمة كأكثر كضكحان لدل المنشآت التي ال تخضع 

ف التنظيـ الصناعي مقارنة بالشركات التي تخضع لمتنظيـ صناعاتيا )مثؿ البنكؾ كشركات لدرجة م
التأميف،..... الخ(، كما بينت الدراسة أف عمبلء المراجعة الذيف يعينكف مراجعيف متخصصيف في 
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مجاؿ نشاطيـ يتمتعكف بدرجات أفضؿ مف التصنيؼ االئتماني مقارنة بالعمبلء الذيف ال يستخدمكف 
اجعكف متخصصكف، كىذه القيمة االقتصادية أيضان تعتبر ميمة لمشركات التي تكاجو صعكبات في مر 

        الحصكؿ عمى التمكيؿ الخارجي مقارنة بالشركات االخرل التي ال تكاجو صعكبات في التمكيؿ. 
 Non-audit service fees and audit" :بعنواف (Lim and Tan, 2008)دراسة  -32

quality: The impact of auditor specialization  أتعاب الخدمات بخالؼ المراجعة
 ."وجودة المراجعة: أثر تخصص المراجع الخارجي

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة ما اذا كاف تقديـ المراجع لخدمات بخبلؼ المراجعة يضعؼ مف       
راسات السابقة متفاكتة في ىذا استقبلؿ المراجع كمف ثـ انخفاض جكدة المراجعة، حيث كانت نتائج الد

المجاؿ مف ناحية التخصص الميني لمراجع الحسابات، كحيث إف المراجعيف المتخصصيف يقكمكف 
بتأدية خدمات بخبلؼ المراجعة بأتعاب مرتفعة كمف شأف ذلؾ اف يعزز الثقة لدل المحمميف المالييف 

ي قياـ المراجعيف المتخصصيف بعممية كالمستخدميف لمقكائـ المالية، األمر الذم يجعميـ يرغبكف ف
 المراجعة إلى جانب الخدمات بخبلؼ المراجعة )الخدمات االستشارية(.

قد أظيرت نتائج الدراسة أف المحمميف المالييف يككنكف أكثر ثقة بالبيانات المالية التي يقـك       
متخصصكف، عبلكة عمى بمراجعتيا مراجعكف متخصصكف مف تمؾ التي يقكـ بمراجعتيا مراجعكف غير 

ذلؾ يككف لدل المراجع المتخصص في مراجعة صناعة معينة زيادة في القدرة عمى اإلستفادة مف تدفؽ 
المعرفة حكؿ تمؾ الصناعة، كىك ما يؤدم إلى تقديـ الخدمات بحبلؼ المراجعة بأعمى جكدة، كمف 

 ي الحقيقة أك المظير.ناحية أخرل فإف التخصص يؤدم إلى احتفاظ المراجع باستقبللو سكاء ف
 Audit quality attributes, client" :بعنواف ، (Fernando, et al., 2010)دراسة  -31

size and cost of capital خصائص جودة المراجعة، حجـ العميؿ، وتكمفة رأس الماؿ". 

ىك  ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار سمات معينة لجكدة عممية المراجعة، مف ىذه السمات ما      
مرتبط بالمراجع مثؿ حجـ مكتب المراجعة كالتخصص الصناعي لممراجع كسمة اخرل مرتبطة بعبلقة 

عمى تكمفة راس الماؿ  Auditor tenureالمراجع بعميؿ المراجعة، كىي فترة استبقاء عميؿ المراجعة 
عمى تكمفة راس  المممكؾ لدل عمبلء المراجعة، باإلضافة إلى اختبار فيما اذا كانت آثار ىذه السمات

 الماؿ تختمؼ باختبلؼ حجـ منشأة عميؿ المراجعة.
كبينت نتائج الدراسة أف ىناؾ عبلقة ارتباط عكسية بيف تكمفة رأس الماؿ المممكؾ لعميؿ       

حيث حدده الباحثكف  –المراجعة كبيف خصائص جكدة المراجعة المتمثمة في حجـ مكتب المراجعة 
التخصص الصناعي لممراجع كفترة استبقاء عميؿ المراجعة، بمعنى أنو ك  -بشركات المراجعة الكبرل
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كمما كبر حجـ مكتب المراجعة ككاف المراجع متخصصان في مجاؿ النشاط الخاص بعميؿ المراجعة 
ككمما كانت فترة تعاقد المراجع مف عميمو أطكؿ كمما أدل ذلؾ إلى انخفاض تكمفة راس الماؿ المممكؾ 

بمراجعتيا أمثاؿ ىؤالء المراجعيف، كىذه العبلقة تستفيد منيا الشركات صغيرة الحجـ لمشركات التي يقـك 
بالتحديد كذلؾ ما يعكس بقكة بيئة المعمكمات الضعيفة المتعمقة بتمؾ الشركات، كما ألقت الدراسة 
الضكء عمى أىمية خصائص جكدة المراجعة المذككرة في تحديد تكمفة رأس الماؿ المممكؾ ككذلؾ 

ؽ التي تستطيع مف خبلليا منشآت االعماؿ كخاصة صغيرة الحجـ منيا تخفيض تكمفة رأس الماؿ الطر 
المممكؾ كذلؾ بكاسطة تحسيف بيئة المعمكمات لدل ىذه الشركات مف خبلؿ االختيار الحكيـ لمراجعي 

 الحسابات.
 

 : ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة 1-8
مف دراسات نجد أف معظـ الدراسات التي تناكلت فجكة التكقعات اتفقت بأف باستقراء ما تقدـ       

كجكد فجكة التكقعات في بيئة مراجعة الحسابات الخارجية ارتبط بمجمكعة مف األسباب كالمتغيرات، 
كبتفحص ىذه األسباب نجد أنيا تندرج في معظميا ضمف إطار النتائج الطبيعية لفشؿ عممية المراجعة 

سكء أك انخفاض مستكل األداء الميني لمراجع الحسابات الخارجي، كقد ناقشت ىذه الناتج عف 
الدراسات مداخؿ متعددة يمكف مف خبلليا المساىمة في تضييؽ فجكة التكقعات القائمة في بيئة 
المراجعة كذلؾ في إطار تدعيـ مستكل الثقة بجكدة خدمة المراجعة دكف أف تأتي ىذه الدراسات عمى 

إستراتيجية التخصص الصناعي مف قبؿ مراجعي الحسابات كمدخؿ أساس في تضييؽ فجكة ذكر تبني 
التكقعات لما ليذه اإلستراتيجية مف جكانب إيجابية عديدة تساعد عمى تضييؽ فجكة التكقعات القائمة في 

 بيئة المراجعة.
معظـ ىذه  كباستقراء الدراسات المتعمقة بالتخصص الصناعي لمراجع الحسابات نجد أف      

الدراسات ناقشت إستراتيجية التخصص مف قضايا كمكضكعات بحثية مختمفة مبينة نتائج إيجابية كثيرة 
إلستراتيجية التخصص الصناعي لمراجع الحسابات فيما يتعمؽ بجكدة األداء الميني بشكؿ عاـ كثقة 

ف ىذه الدراسات باستثناء أطراؼ المحيط الميني بجكدة خدمة المراجعة كأداء المراجع المتخصص، إال أ
( لـ تناقش بشكؿ مباشر أثر إستراتيجية التخصص 2006( ك)متكلي، 2005دراستي )لبيب، 

الصناعي عمى تضييؽ فجكة التكقعات، كعميو كجب تكضيح االختبلؼ بيف ىذه الدراسة عف الدراستيف 
 السابقتيف كمف ثـ باقي الدراسات السابقة األخرل كما يمي:

( عمى تقييـ أثر استراتيجية التخصص 2005ىتماـ الرئيس لدراسة )لبيب، ارتكز محكر اال .1
القطاعي في تحسيف قدرات المراجع الخارجي في كاقع مينة المراجعة الخارجية كلـ يكف 
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ناعي في تضييؽ فجكة محكر اىتماميا الرئيس ىك تحميؿ أثر تبني استراتيجية التخصص الص
ن أثر استراتيجية التخصص الصناعي عمى فجكة التكقعات ما كردت اإلشارة إلى التكقعات، كا 

باعتباره ىدفان مف أىداؼ أخرل تبحث في أثر التخصص الصناعي لمراجع الحسابات في 
االرتقاء بدرجة كفاءة األداء الميني لمراجع الحسابات كعمية فإف النتيجة جاءت انسجامان مع 

الفكائد التي يقدميا التخصص  نتائج أخرل بأف تضييؽ فجكة التكقعات يعتبر مف ضمف
 الصناعي لمراجع الحسابات في إطار الكفاءة المينية لممراجع.  

–( بأنيا تناقش مجمكعة أخرل مف المتغيرات 2005تختمؼ ىذه الدراسة عف دراسة )لبيب،  .2
التي تؤثر قي أداء مراجع الحسابات الخارجي،  -بخبلؼ الكفاءة المينية لممراجع الخارجي

جاح أك فشؿ عممية المراجعة كمف ىذه المتغيرات، استقبلؿ المراجع الخارجي، كبالتالي ن
كقدرتو عمى تحديد كاكتشاؼ مؤشرات عدـ االستمرارية، عبلكة عمى شكؿ كمحتكل التقرير 

 الذم يستخدمو مراجع الحسابات المتخصص.
( بشكؿ أساسي تحميؿ العبلقة بيف التخصص الصناعي 2006تناكلت دراسة )متكلي،  .3

لمؤسسات المراجعة كأىـ العكامؿ المؤثرة في إدارة عممية المراجعة كالمتمثمة في الجكدة 
دارة األرباح، كبالتالي فيذه الدراسة لـ تتناكؿ بشكؿ  كاألتعاب كالمخاطر كتعديؿ التقارير كا 
رئيس أثر تبني إستراتيجية التخصص الميني عمى تضييؽ فجكة التكقعات بشكؿ أساسي، كأف 

إليو ىذه الدراسة مف أف التخصص الميني يقضي عمى فجكة التكقعات إنما جاء  ما تكصمت
 التخصص الميني في المراجعة. إلستراتيجيةفي إطار المزايا اإليجابية 

( إلى أف التخصص الميني لمراجع الحسابات يقضي عمى 2006تكصمت دراسة )متكلي،  .4
أف التخصص الميني يساىـ في  فجكة التكقعات في حيف أف ىذه الدراسة تنطمؽ مف مبدأ
 تضييؽ فجكة التكقعات كليس القضاء عمييا الستحالة ذلؾ.

( بأنيا تعرضت ألثر 2006( ك)متكلي، 2005كتختمؼ ىذه الدراسة أيضان عف دراستي )لبيب،  .5
التخصص الصناعي عمى استقبلؿ المراجع الخارجي كالذم يعتبر أىـ الفركض التي تقـك 

 كأحد أىـ أسباب فجكة التكقعات في المراجعة.عمييا عممية المراجعة 

بالبحث أثر التخصص الصناعي عمى قدرة مراجع الحسابات الخارجي  الحالية تناكلت الدراسة      
في تحديد كاكتشاؼ مؤشرات عدـ االستمرارية كما يرتب عمى ذلؾ في حكمو عمى قدرة المنشأة عمى 

ع الدراسات السابقة التي لـ تتناكؿ ىذا المتغير رغـ االستمرار كالتقرير عف ذلؾ، كذلؾ بخبلؼ جمي
 أىميتو.
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ستراتيجية التخصص إ أثركتتميز ىذه الدراسة عف باقي الدراسات السابقة بأنيا تحاكؿ دراسة       
جؿ المساىمة في أساس مف المداخؿ الكاجب تبنييا مف أالصناعي مف قبؿ مراجعي الحسابات كمدخؿ 

تباع إنطبلقا مف المزايا التي يحققيا اقائمة في بيئة المراجعة الخارجية كذلؾ تضييؽ فجكة التكقعات ال
مف الثقة في جكدة خدمات المراجعة  ستراتيجية كالتي تتكامؿ في مجمكعيا لتحقؽ مستكل عاؿو إلىذه ا

طار ما يخص دكر إمر الذم ينعكس حتمان عمى تضييؽ فجكة التكقعات كذلؾ في ألالخارجية ا
 في كجكد كاتساع ىذه الفجكة.جع الحسابات الخارجي كمسئكلية مرا
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 1-2 دمةمق 

أكبر القضايا التي تكاجو مينة المراجعة، كيعتقد مستخدمي البيانات  احدلتعتبر فجكة التكقعات       
المالية   كالمعنييف بكظيفة المراجعة في المجتمع مف مستثمريف كصحافييف كسياسييف كآخريف، أف عمى 

رية باإلضافة إلى أشياء كثيرة المراجع اكتشاؼ كالتقرير عف الغش كالممارسات غير القانكنية الجكى
أيخرل، كفي المقابؿ تحتج مينة المراجعة بأف الجميكر ييسيء فيـ الدكر المنكط بالمراجع كأف عممية 

 اكتشاؼ االحتياؿ كالتقرير عنو ليست اليدؼ الرئيس  لعممية المراجعة.  
حدثت مؤخران ضد المراجعيف  أف االزدياد في النقد كاالتيامات التي  (Porter, 1993)دراسة بينت      

ىك بسبب فشؿ المراجعيف في مقابمة تكقعات المجتمع كذلؾ في المقابؿ يقكض الثقة في كظيفة 
بأف ثقة المجتمع في مجمكعة مف األشخاص المينييف تعتبر  Barker (2002)المراجعة، ككما كضح 
ىذه الثقة فإف كظيفة المينة أيضان لتمؾ المينة كبالتالي إذا تـ خيانة  heart beatبمثابة نبض القمب 

عانت مينة ، ونمذ Porter and Hatherly, 2005: 119)ستدمر ألنيا تصبح عديمة الفائدة )
المراجعة كلعقكد طكيمة مف مستكيات مرتفعة مف الدعاكل القضائية كاالتيامات، كما كصمت مثؿ ىذه 

  Enronلشركات معركفة جيدان مثؿ المشكبلت إلى مستكل غير معقكؿ كنتيجة لمسقكط الدراماتيكي
 .  Worldcom (Lee, et. al., 2009: 7)ك

كتظير فجكة التكقعات عندما يكجد اختبلؼ في المعتقدات بيف المراجعيف كجميكر المستفيديف       
مف خدمة المراجعة فيما يتعمؽ بالمياـ كالمسئكليات التي يضطمع بيا المراجعكف، كالرسائؿ التي تصؿ 

، كما تعتبر  (Monroe and Woodliff, 1993: 62) مف خبلؿ تقارير مراجعي الحسابات الجميكر
فجكة التكقعات مصدر قمؽ كبير لكؿ األطراؼ التي ليا مصمحو مف عممية المساءلة كمصداقية مينة 

، كيبدك أف األدب المراجعي قد أقر (Gray and Manson, 2008: 678)المحاسبة كالمراجعة 
إلى اتخاذ إجراءات مف أجؿ تضييؽ أك الحد مف آثارىا عمى المراجعيف، عمى سبيؿ بكجكدىا كدعى 

 1978المثاؿ تقرير لجنة مسئكليات المراجعيف المنبثقة عف المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف عاـ 

Cohen Commission  كلجنةTreadway  المنبثقة عف المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف عاـ
 1992في انممهكت انمتحذة عبو  Cadburyكلجنة  1988في كندا عاـ  Macdonaldكلجنة  1987

 .1986كالدراسة التي قاـ بيا معيد المحاسبيف القانكنييف في استراليا عاـ 

أك دكلة معينة إال بيا مجتمع  ينفردإف مشكمة فجكة التكقعات في المراجعة ليست بالمشكمة التي       
تظير بيا فجكة التكقعات عند نقطة زمنية معينة يمكف أف تعكس عددان مف العكامؿ  أف الطريقة التي

، كبالرغـ (326 :1997)السقا، الييكمية التي تأخذ بعيف االعتبار العبلقة بيف مينة المراجعة كالمجتمع 
أدلة مف حدكث تغييرات جكىرية في أدكار كمسئكليات المراجعيف خبلؿ السنكات السابقة إال أف ىناؾ 
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مف قبؿ دراسات مختمفة عمى أف فجكة التكقعات ما زالت مكجكدة، كبالرغـ مف حقيقة أف مسئكليات 
كأدكار المراجعيف حددت بالتفصيؿ في معايير المراجعة كفي قكانيف بعض الدكؿ، مثؿ قانكف 

Sarbans-Oxley  في أمريكا، إال أنو يبدك أف فجكة التكقعات ليست في طريقيا ألف تضيؽ(Sidani, 

2007: 288). 
 (Shaikh and Talha, 2003: 522)، (Kooh and Woo, 1998: 149) قدـ الباحثكف       

مناىج عديدة كمتنكعو مف أجؿ المساعدة في تضييؽ فجكة التكقعات، كذلؾ استجابة مف قبؿ المينة 
( 2005)لبيب، كالممارسيف لتصكرات كمطالب المستفيديف مف خدمات المراجعة، كلقد أثبتت دراستي 

( أف مف شأف اتباع استراتيجية التخصص الصناعي عند أداء عممية المراجعة 2006ك)متكلي، 
المساىمة في القضاء عمى، أك عمى األقؿ تضييؽ، فجكة التكقعات، كبناءن عمى ذلؾ يمكف القكؿ أف 

كة التكقعات، كذلؾ ىناؾ إمكانية بأف يساىـ المراجعكف أنفسيـ في جسر فجكة األداء، كأحد مككنات فج
 . مف خبلؿ أداء كظيفة المراجعة في إطار التخصص الصناعي

 
 مفيـو وطبيعة فجوة التوقعات  2-2 
بداية ال يكجد تعريؼ مقبكؿ بشكؿ عاـ لمعنى فجكة التكقعات، إال أف مصطمح فجكة التكقعات       

Expectation Gap  تـ استخدامو كألكؿ مرة مف قبؿLiggio لسبعينيات مف القرف في بداية ا
الماضي كلكف القضايا المتعمقة بفجكة التكقعات بدأت في الظيكر في أكاخر القرف التاسع عشر 

(Daud, 2007: 51). 
ـ العديد مف الباحثيف في مجاؿ المحاسبة ككذلؾ الكيانات المينية تعريفاتيـ لفجكة قد كلقد      

فجكة التكقعات بأنيا االختبلؼ بيف  (Liggio, 1974: 27)التكقعات، فعمى سبيؿ المثاؿ عرؼ 
مستكيات األداء المتكقع مف كجية نظر مراجع الحسابات المستقؿ كمستخدمي البيانات المالية  ، كبعد 

عندما تـ نشر تقرير لجنة ككىيف تـ تكسيع ىذا التعريؼ  1978ذلؾ بسنكات قميمة كتحديدان في عاـ 
ىذه الفجكة ناتج عف اإلختبلؼ بيف تكقعات أك احتياجات جميكر ليأخذ في االعتبار فيما إذا كاف كجكد 

 :AICPA, 1978)مستخدمي البيانات المالية   كبيف ما يمكف، أك ما ينبغي أف يقدمو المراجعكف 

xi). 
كلجنة ككىيف  Liggioبينت أف التعريفات التي قدميا كؿ مف  (Porter, 1993: 50)إال أف       

Cohen Commission  قاصرة جدان، حيث فشمت ىذه التعريفات في األخذ في االعتبار كانت
أف مف االنسب  Porterإحتمالية كجكد مستكل متدني مف األداء مف قبؿ المراجعيف كعميو فقد افترضت 

تعريؼ فجكة التكقعات بأنيا الفجكة بيف تكقعات الجميكر مف المراجعيف كأداء مراجعي الحسابات كما 
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-Audit Expectationطالبت بتسمية فجكة التكقعات بفجكة تكقعات األداء يدركو المجتمع، كما 

Performance Gap.  
ريؼ فجكة التكقعات بعبارات عامة، فعمى سبيؿ المثاؿ، عت مف الباحثيف حاكؿ ان غير أف عدد      
 عمى أنيا االختبلؼ بيف ما يتكقعو الجميكر مف مينة (Jenngings, et. al., 1993: 489)عرفيا 

 Guy, and)المراجعة كبيف ما تستطيع مينة المراجعة تقديمو عمى أرض الكاقع، كما عرفيا 

Sullivan, 1988: 36)  بأنيا االختبلؼ بيف ما يعتقده مستخدمكا القكائـ المالية   كالجميكر بشكؿ
مبلء عاـ بشأف مسئكليات المراجعيف، كجكدة كفعالية أعماؿ المراجعة كطبيعة عبلقات المراجع مع ع

 المراجعة.
فجكة التكقعات بأنيا التبايف بيف ماىك متكقع أف يحققو المراجع كبيف  (Lee, 1994: 30)كيعرؼ       

خفاؽ المراجع في أداء عممو بالشكؿ  األداء الفعمي لو، حيث ترتبط تمؾ الفجكة باألداء الفعمي لؤلعماؿ كا 
بأنيا تعني الفارؽ الجكىرم بيف ما  (Chandler and Edwards, 1996:  4)المطمكب، كما عرفيا 

 يتكقعو المجتمع مف عممية المراجعة كما تقدمو مينة المراجعة فعبلن لممجتمع.
أنو يمكف تعريؼ فجكة التكقعات في المراجعة بأنيا الفرؽ بيف ما  (329: 1997)السقا،  كيرل      

قع أف يقكـ بو المراجعكف عمى أساس يقـك بو أك ما يمكف أف يقـك بو المراجعكف كبيف ما ينبغي أك يتك 
تكقعات المجتمع المطمكبة منيـ، كعمى أساس معايير المراجعة المتعارؼ عمييا مع ضركرة االنسجاـ 

 بيف معايير المراجعة كأداء المراجعيف كالتكقعات المجتمعية لمياـ المراجعيف. 
كقعات كذلؾ استنادان إلى التقييـ الذم كألغراض ىذه الدراسة سيتـ تبني التعريؼ السابؽ لفجكة الت      
لفجكة التكقعات ألنو كبمقارنة تعريفيا لفجكة التكقعات مع باقي التعريفات نجد أنو أكثر  Porterقدمتو 

دقة ككضكح كعممي أكثر، كما أف ىذا التعريؼ أخذ بعيف اإلعتبار احتمالية كجكد أداء غير كاؼو مف 
لى التكقعات المعقكلة كغير المعقكلة مف قبؿ مستخدمي البيانات ناحية المراجعيف أنفسيـ باإلضافة إ

 المالية  .
 

 التصورات المختمفة ألسباب حدوث فجوة التوقعات 2-3
يكثؽ األدب المراجعي لعدد كبير مف األسباب التي كضعت عمى مر الزمف لتبرير كجكد فجكة       

 :(Daud, 2007: 52-55)التكقعات كما يمي 
يعي مف قبؿ مينة المراجعة في المسايرة كالتفاعؿ المستمر لمتغيرات في بيئات التباطؤ الطب .1

بكاسطة شركة  2002بناءن عمى دراسة أمريكية أجريت عاـ  :عمميات المراجعة كتكقعات الجميكر
Ernest and Young  كجد أف مدراء االئتماف يستخدمكف كبشكؿ دائـ مؤشرات أداء غير مالية
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ار، كمف ىذه النقطة فإف مطمب الجميكر تكسيع نطاؽ كظيفة التأكيد التي في عممية إتخاذ القر 
كلكف أيضان بطاقة األداء الكمي، كعمى  ليشمؿ ليس فقط المؤشرات المالية تقدميا عممية المراجعة

يكافقكف ىذا الرأم عندما قالكا أف فجكة التكقعات  (Lin and Chen, 2004: 97)ما يبدك أف 
 .مينة في التفاعؿظيرت عندما فشمت ال

فجكة التكقعات ىي بسبب النتيجة المباشرة لمعبة سياسية بيف طرفيف متنازعيف: حيث أشار   .2
(Gaa, 1991: 84)  أف ىذيف الطرفيف ىما المراجعكف كجميكر المستفيديف مف خدمات

عندما ناقشكا فجكة  (Sikka, et. al., 1998: 300)المراجعة، كقد دعـ كجية النظر ىذه 
عات في إطار السياقات التاريخية كاالجتماعية كالسياسية التي تشكؿ فجكة التكقعات، التكق

كالمقصكد بالتنازع ىنا أف عممية المراجعة ىي ممارسة اجتماعية بالدرجة األكلى كىي بذلؾ تككف 
مكضكع تغيير مف ناحية المفيكـ ألف السياؽ االجتماعي لممراجعة يتغير بشكؿ مستمر مف خبلؿ 

بلت كالمفاكضات بيف المجتمع كالمينة، كخبلصة ىذا المنظكر لفجكة التكقعات ىك استمرار التفاع
 كجكد ىذه الفجكة كبمعنى أدؽ استحالة القضاء عمييا.

لممراجعة الذم يتـ بالحد األدنى  تناقضات في أسمكب التنظيـ الذاتيفجكة التكقعات ىي نتيجة لم .3
ىذه التناقضات مف قبؿ (Humphry, et. al., 1992: 156) : حيث بيف مف التدخؿ الحككمي

المينة مف ناحيتيف، فمف ناحية أكت المينة عمى الطبيعة غير المعقكلة كاآلخذة في االتساع 
لتكقعات الجميكر مف المراجعة، كمف ناحية أخرل فقد ناشدت المينة، كمف أجؿ إعادة طمأنة 

مؽ بالكضع الميني لممراجعة كأف الجميكر كالمنظميف، بأف كؿ شيئ عمى ما يراـ فيما يتع
االنييارات التي تحدث لمشركات كالفشؿ الممحكظ لعمميات المراجعة ال يعني أم فساد في المستكل 

 العاـ لجكدة كأداء عممية المراجعة.
يعزل فشؿ الشركات إلى فشؿ عممية المراجعة فجكة التكقعات تحدث نتيجة لفشؿ الشركات:  .4

ان يصاحبو تقصي عف أدكار المراجعيف في بعض الحاالت كما أف نفسيا كأف ىذا الفشؿ دائمػ
القضايا المرفكعة عمى المدققيف في الغالب تككف عمى خمفية اىماؿ المراجعيف كتقصيرىـ في أداء 

حيث ييشحذ التركيز عمى مثؿ ىذا االتياـ لممراجعيف عندما  (Power, 1994)ميمة المراجعة 
 :Dewing and Russel, 2002)النظيؼ  التقريرف إصدار تنيار الشركات بعد فترة قصيرة م
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أف أزمات الشركات تؤدم إلى تكقعات كمتطمبات  (Gay, et. al., 1998: 472) كما بيف، (338
، كقد دعـ كجية عاؿو  مساءلة جديدة كتستغرؽ فترات زمنية تؤدم إلى كضع معايير أداء بمستكلن 

مف أف  (Portr and Gowthorpe, 2004: i) النظر ىذه النتائج التي تكصمت إلييا دراسة
االنييار غير المتكقع لمشركات في كؿ مف المممكة المتحدة كنيكزلندة قد ساىـ جزئيان في كجكد 

 فجكة تكقعات المراجعة في كبل البمديف.
يرل  فجكة التكقعات تحدث نتيجة التكقعات غير المعقكلة كسكء فيـ مستخدمي تقارير المراجعة: .5

(Boyd, et. al., 2001:57)  يشكؿ جزء مف العناصر  المالية  أف سكء فيـ مستحدمي التقارير
ك يبدك أف ىذه الرؤية تـ إستحسانيا مف ، التى تؤلؼ المفاىيـ حكؿ فجكة التكقعات في المراجعة
 (Sweeney, 1997: 20)كما أكد ذلؾ ‘ قبؿ المينة ككسيمة دفاع ضد النقد المتزايد لممراجعيف

 المالية  نة أف تصكرات مستخدمي البيانات يالم إلييااألساسية التى تكصمت  بأف الخبلصة
، كىناؾ مف أم قضية جكىرية تتعمؽ بمينة المراجعة نفسياأكثر لعممية المراجعة كانت منقكصة 

 Portr)اتساؽ بيف كجية النظر السابقة لتبرير كجكد فجكة التكقعات مع ما تكصمت إليو دراسة 

and Gowthorpe, 2004: 70)  مف أف التكقعات غير المعقكلة مف قبؿ الجميكر عمكمان كانت
مف فجكة تكقعات األداء في المممكة المتحده، كما يرل  50%العكامؿ الرئيسة التي تمثؿ 

(Humphry, et. al., 1992: 157)  أف فجكة التكقعات في المراجعة سببيا سكء فيـ الجميكر
كد األفعاؿ المبالغ فييا إلخفاقات بعض المدققيف كسكء تقدير لكظيفة المراجعة كذلؾ مف خبلؿ رد

 مدل استجابة المينة لمطالب الجميكر كتحسيف جكدة خدمات المراجعة.

أف فجكة التكقعات تعزل إلى عدة أسباب كما  (Shaikh and Talha, 2003: 517)لقد أكرد       
 يمي:
 الطبيعة االحتمالية لعممية المراجعة. .1
 كسكء فيـ كتكقعات غير معقكلة لغير المراجعيف عف كظيفة المراجعة.جيؿ كسذاجة  .2
تقييـ أداء عممية المراجعة المستند عمى بيانات كمعمكمات لـ تكف متاحة لممراجع في الكقت الذم  .3

 تمت فيعو عممية المراجعة.
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لمسئكليات المراجع، كالذم يخمؽ  Evolutionary developmentالتطكر التدريجي )البطيء(  .4
 فكارؽ زمنية في االستجابة لمتغيرات في التكقعات.

 أزمات الشركات التي تؤدم إلى تكقعات جديدة كمتطمبات مساءلة جديدة. .5
المينة التحكـ في اتجاه نتيجة الجداؿ حكؿ فجكة التكقعات مف أجؿ المحافظة عمى  محاكلة .6

 الكضع الراىف.

في المراجعة قد ارتبطت بمجمكعة مف أف فجكة التكقعات  (428: 1997)السقا، كما ذكر       
 العكامؿ كاألسباب أىميا:

 دل كفاية مسئكليات المراجعيف.االختبلؼ حكؿ دكر المراجعة في المجتمع، كم .1
 قص الكفاءة المينية لممراجع. الشؾ في استقبلؿ المراجعيف، كن .2
 قصكر نظاـ الرقابة الذاتية في مينة المراجعة. .3
 عممية المراجعة. أداءانخفاض جكدة عة، ك االتصاؿ غير الفعاؿ في المراج .4
 عدـ مسايرة التقارير المالية   لمتغيرات في المجتمع.  .5
 االنتقادات المستمرة لممراجعيف بشأف األخطاء كالمخالفات كاستمرارية المنشأة. .6
 االختبلؼ في تفسير معنى كمحتكل تقارير المراجعة. .7

دراسة األدبيات المتعمقة بفجكة التكقعات  كمف خبلؿأنو  (113: 2003)الذنيبات، كيرم       
كالتعاريؼ المختمفة التي ذكرت في ىذه األدبيات يمكف مبلحظة أف ىناؾ إجماع بأف األسباب الرئيسة 

 :  لفجكة التكقعات تشمؿ ما يمي

فيما يتعمؽ بتطبيؽ التدقيؽ كأىداؼ فئات مستخدمي البيانات المالية  التكقعات المتعددة لمختمؼ .1
 ات المدققيف كمعايير التدقيؽ كاالستقبللية كتقرير المدقؽ.كمسئكلي

 التصكرات المختمفة حكؿ األداء الفعمي لمدقي الحسابات. .2

 أف تصكرات كتكقعات الفئات المختمفة بعضيا معقكؿ كبعضيا غير معقكؿ. .3

 عدـ كفاية األداء الفعمي لممدققيف. .4

عات ىذه التكقعات قد تككف كاقعية أك أف التكقعات المختمفة مرتبطة برغبات أصحاب ىذه التكق .5
 غير كاقعية. 
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 خصائص فجوة التوقعات 2-4  
أف فجكة التكقعات تتميز بعدد مف الخصائص يمكف إيجازىا  (2009عبد الرحمف، ، ك )شاكربيف       

 فيما يمي:
المصالح في المشركع عمى أصحاب دائمان ما تعبر فجكة التكقعات عف فائض الطمب مف قبؿ  .1

ك مسئكليات المراجع سكاء كاف ىذا الفائض كميان في تشكيؿ المينية لمخدمات  خدمات
 الميني. داءكالمسئكليات مف جية، أك نكعيان مف خبلؿ الفائض في جكدة األ

إف فجكة التكقعات ضارة بالمينة كالمجتمع حيث أف كجكدىا يعني قصكر في عرض خدماتيا  .2
 لبي الخدمات المينية.كمسئكلياتيا كمان كنكعان مما يفقد ثقة طا

أصحاب فجكة التكقعات غير ساكنة فيي ديناميكية بطبيعتيا ألنيا محددة بمتغيريف ىما طمب  .3
 مسئكليات المراجع، كعرض خدمات كمسئكليات المراجع.ة في المشركع عمى خدمات ك المصمح

درجات فجكة التكقعات دكرية كنسبية ألف كؿ دكؿ العالـ بدكف استثناء تعاني منيا كلكف ب .4
 متفاكتو.

مما سبؽ يتضح أف كجكد فجكة التكقعات تعكد لعدة أسباب، كأنو مف المنطقي اإلشارة إلى أف       
التغيرات في بيئة المراجعة دفعت باتجاه المزيد مف التساؤالت بشأف فجكة التكقعات، كأف االسباب 

ي ىذه القضية، أال كىـ المراجعكف الكامنة كراء كجكد فجكة التكقعات تعتمد عمى البلعبيف األساسييف ف
كمستخدمي البيانات المالية فمف جية، تعتبر فجكة التكقعات سببان مباشران لفشؿ مينة المراجعة في 
االستجابة بشكؿ مناسب لمقضايا المستجدة الناتجة عف التغيرات في بيئة المراجعة، كلذلؾ يعتبر رفض 

كتشاؼ الغش كبعض متطمبات االببلغ المالي الناتج عف المدققيف تحمؿ المزيد مف المسئكليات بشأف ا
التغيير في بيئة المراجعة كاألعماؿ، بالرغـ مف أف انخراطيـ في أداء خدمات اخرل بخبلؼ المراجعة، 
يزيد مف مدل فجكة التكقعات كمف ناحية أخرل، ال يجب إغفاؿ سكء الفيـ أك عدـ المعرفة الكافية مف 

ائؼ المراجعة بأف يككف سببان رئيسان في كجكد فجكة التكقعات، حيث يقكد قبؿ مستخدمي البيانات بكظ
 سكء الفيـ ىذا إلى كجكد ما يسمى بفجكة التكقعات غير المعقكلة.
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 المراجعة طبيعة توقعات األطراؼ المعنية بعممية  2-5
قدكف بأنو ينبغي إلى أف مستخدمي القكائـ المالية كالجميكر يعت (331: 1997)السقا، لقد أشار       

 عمى المراجعيف ما يمي:
 إنجاز عممية المراجعة بكفاءة فنية كأمانة كاستقبللية كمكضكعية. .1
 تحسيف فاعمية اعماؿ المراجعة مف زاكية تحسيف كتطكير كاكتشاؼ األخطاء الجكىرية. .2
عة، حكؿ طبيعة كنتائج عممية المراج المالية  لمستخدمي القكائـ  نفعان  أكثرتكصيؿ معمكمات  .3

 كيتضمف ذلؾ تحذيرات مبكرة بشأف استمرارية المنشأة.
كضكحان مع لجاف المراجعة كاألطراؼ المعنية أك المسئكلة عف إعداد تقارير أكثر تصاالت إ .4

 مالية يعتمد عمييا.

 طبيعة وىيكؿ فجوة التوقعات  2-6
الفجكة تشتمؿ عمى التي استيدفت قضية فجكة التكقعات بالبحث أف ىذه  بينت معظـ الدراسات      

بأف فجكة  1988عاـ  انصبدر Macdonald نجىتعدة مككنات، فعمى سبيؿ المثاؿ بيف تقرير 
 :(Daud, 2007: 55)التكقعات تتألؼ مف ثبلثة مككنات رئيسة كىي 

 التكقعات غير المعقكلة مف قبؿ مستخدمي البيانات المالية  . .1
 عمقة بالمحاسبة كالمراجعة.عدـ كفاية التشريعات كالقكانيف كالمعايير المت .2
 أداء غير كاؼو مف قبؿ المراجعيف أنفسيـ.  .3

بأف  Macdonald  نجىت بتنقيح أكثر لممككنات التي افترضتيا  Porterقامت  1993كفي عاـ       
 قسمت فجكة التكقعات مف ناحية التككيف إلى مككنيف أساسييف كىما:

 .The performance gapفجكة األداء  .1
 .The reasonableness gap قكليةفجكة المع .2

إلى أف المككف األكؿ ينشأ نتيجة التبايف في التكقعات المعقكلة مف جانب  Porterكقد أشارت       
المجتمع لما يجب أف يقكـ بو المراجع كبيف األداء الفعمي لممراجع، أما بالنسبة لممككف الثاني فقد بينت 

ختبلؼ بيف ما يتكقع المجتمع مف مراجع الحسابات انجازه كبيف أف ىذا النكع مف الفجكة ينشأ نتيجة اال
ما يستطيع المراجع إنجازه بصكرة معقكلة، كىذا النكع مف الفجكة يمكف تسميتو بسياؽ آخر، بفجكة 
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بتقسيـ المككف األكؿ "فجكة األداء" إلى مككنيف فرعييف آخريف  Porterالجيؿ، عبلكة عمى ذلؾ قامت 
 كىما: 
كبينت أف ىذه الفجكة تحدث نتيجة التبايف بيف  :deficient performance داءألالعجز في ا .1

قع كمدرؾ ك المراجعيف كما ىك مت أداءـ الحالية كبيف ميياالمراجعيف لم داءالمعيار المتكقع أل
ميمتو بما  أداءعندما يفشؿ المراجع في  داءمف قبؿ الجميكر، كبمعنى آخر يحدث عجز األ

 .كمعايير المراجعةيتماشى مع القكانيف 
بأنيا الفجكة بيف المياـ  Porter: كقد عرفتيا  deficient standardsفجكة العجز في المعايير .2

داؤىا مف قبؿ المراجع بشكؿ معقكؿ كالمياـ الحالية لممراجعيف التي يحددىا القانكف المتكقع أ
غير كافية  داءكمعايير األ ة عمى الجدؿ القاضي بأف القكانيفنيكالمعايير المينية كىذه الفجكة مب

 ـ المعقكلة.امثؿ تمؾ المي داءإللزاـ المراجعيف أل

فيما يتعمؽ بفجكة المعقكلية يكجد  (Porter, 1993) دراسة كتأسيسان عمى التعريؼ الذم أعطتو      
غير ف تككف التكقعات أاحتماؿ احتماليف ليذه الفجكة، األكؿ احتماؿ أف تككف التكقعات معقكلة كالثاني 

في حيف تككف كىذا ما دفعيا العتبار التكقعات معقكلة عندما تكافؽ معيار التكمفة كالعائد،  ،معقكلة
التكقعات غير معقكلة عندما تككف تكقعات الجميكر أعمى مف المعايير المطمكبة مف المراجعيف ككذلؾ 

 عف كفاءة كفاعمية اإلدارة.  عندما تككف تمؾ التكقعات غير قابمة لمتطبيؽ العممي مثؿ اختبار كالتقرير
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في  (Porter, 1993) دراسة مما تقدـ يمكف عرض ىيكؿ لمككنات فجكة التكقعات كما قدمتو      
 الشكؿ التالي:

 
 (1شكؿ رقـ )

  مككنات فجكة التكقعات في التدقيؽ 
                                         

 فجوة التوقعات    
 

  فجكة األداء   فجكة المعقكلية                                                
 

 قصكر في األداء                 المعاييرقصكر  تكقعات غير معقكلة                           
 األداء عدـ كفاية أك قصكر أك قصكر المعايير     عدـ كفاية                                

                    
        

 
 .(Porter, 1993: 50) لمصدر:ا

 
كجكد فجكة التكقعات في المراجعة مف حيث أسباب حدكثيا إلى  (71: 1999 ،الباز)قسـ       

 مف الفجكات الفرعية: مجمكعتيف 
 يمي: المجمكعة األكلى: فجكة تكقعات تعكد لمراجع الحسابات، كتنشأ ىذه الفجكة بسبب ما

استقبلؿ مراجع الحسابات: حيث تظير ىذه الفجكة بسبب انحراؼ السمكؾ الفعمي لمدقؽ  - أ
كالمتكقع منو طبقان لقكاعد السمكؾ الميني كتكقعات  ت عف مبدأ االستقبلؿ المفترض فيوالحسابا

زيادة الشؾ في استقبلؿ المراجع مف قبؿ مستخدمي إلى ، مما يؤدم الماليةمستخدمي البيانات 
 كؿ مراحؿ عمميات التدقيؽ. في الماليةيانات الب

تقرير مراجع الحسابات: كتنشأ ىذه الفجكة نتيجة قصكر تقرير المراجع عف تمبية تكقعات  - ب
المدققة فيما يتعمؽ بالتقرير عف بعض الجكانب المتعمقة بمدل كفاءة  المالية مستخدمي القكائـ 

مكانية االستمرار كالنمك  كالتقرير عف أعماؿ الغش في نظاـ دارةكفاعمية اإل الرقابة الداخمية كا 
 المستقبمي لممنشأة.

 األداء الفعمي لممدققيف تكقعات المجتمع مف المدققيف

كفقا لممعايير  المياـ كالكاجبات الحالية لممدقؽ
 كاإلصدارات المينية

معقكؿ  المياـ كالكاجبات التي يمكف تكقعيا بشكؿ
 مف المدقؽ )اعتمادن عمى التكمفة كالعائد(
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 داءالفعمي لمدقؽ الحسابات عف األ داءالفعمي لمدقؽ الحسابات: حيث يككف اختبلؼ األ داءاأل - ت
المتكقع منو أك المفركض عميو بمكجب معايير التدقيؽ سببان في كجكد فجكة تكقعات مرجعيا 

الناتج عف عدـ بذؿ العناية  داءيطمؽ عميو فجكة قصكر األ مراجع الحسابات نفسو كىك ما
 المينية البلزمة.

المجمكعة الثانية: فجكة تتعمؽ بالبيئة الخارجية لمدققي الحسابات كيعزم كجكد مثؿ ىذا النكع مف 
 الفجكات لؤلسباب اآلتية:

 المالية  القكائـ  المسئكلية القانكنية: كيقصد بيا الفجكة الناشئة عف التبايف في فيـ مستخدمي - أ
 ككذلؾ رجاؿ القضاء لنطاؽ المسئكلية القانكنية كالمينية لمدققي الحسابات.

معايير التدقيؽ: حيث يككف قصكر معايير التدقيؽ عف مسايرة كتمبية التكقعات المعقكلة  - ب
 لمستخدمي التقارير سببان في نشأة ما يسمى بفجكة قصكر المعايير.

مف مدققي  الماليةر التكقعات غير المعقكلة لمستخدمي القكائـ معقكلية التكقعات: حيث تعتب - ت
 .ي مصدر لما يسمى بفجكة المعقكليةالحسابات ى

 تقسيـ فجكة التكقعات كفقان ألسباب حدكثيا. (2)كيبيف الشكؿ رقـ 
  (2)شكؿ رقـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (.71: 1999المصدر: )الباز، 

 فجىة انتىلعبث في انمزاجعت

فجىة تتعهك ببنبيئت  فجىة تتعهك ببنمزاجع

 انخبرجيت

فجىة 

 انمعمىنيت
فجىة 

 انمسئىنيت

فجىة 

 انتمزيز

فجىة 

 دا األ
فجىة 

 انمعبييز

فجىة 

 االستمالل
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 مف ىذا التقسيـ إلى: (1999)ز كقد ىدؼ البا      
الفصؿ بيف أسباب حاالت فشؿ عمميات المراجعة لتحديد المسئكؿ عف الفشؿ، ىؿ ىك  .1

 المدقؽ؟ أـ البيئة الخارجية؟
 .فجكة التكقعات أنكاعتسييؿ عمميات التنبؤ بأسباب كؿ نكع مف  .2

محة الذيف أنو بخبلؼ األطراؼ أصحاب المص (Gray and Manson, 2008: 697)كيرل       
ييتمكف بنتائج األعماؿ كالمكقؼ المالي لمشركات، فإف ىناؾ أطراؼ يمثمكف الزعماء كاألطراؼ ذات 
الضغط الذيف يتعيف أخذىـ في االعتبار عندما يتـ دراسة فاعمية كظيفة المراجعة كفجكة تكقعات 

 المراجعة عمى النحك التالي:
ء أداء مراقبي الحسابات، لذلؾ إذا ما كاف السياسيكف: قد تككف لدييـ مصمحة حقيقة مف كرا .1

ىناؾ غش جكىرم في مجتمع في طكر البناء كلـ يتـ اكتشاؼ ذلؾ الغش عف طريؽ مراقب 
الحسابات، فإف الجميكر العاـ قد يمـك كيعاقب السياسييف عف عدـ ضمانيـ كتأكيدىـ عمى أف 

لمراجعة كاستجابة لمثؿ ذلؾ عممية المراجعة كانت فعالة، كبالتالي قد يتزايد نطاؽ عممية ا
 الضغط مف الجميكر كقد يحتمؿ بالطبع أف يككف لو أثر عمى التكقعات مف عمميات التدقيؽ.

المنظمكف: كىـ القائميف عمى مصمحة الشركات أك ىيئة سكؽ الماؿ أك الجيات المتعددة  .2
ؽ كمجمس المحددة عف طريؽ قانكف الشركات أك قانكف رأس الماؿ أك مجمس ممارسات التدقي

التقارير المالية   باإلضافة إلى مجمس المعايير المحاسبية، كمف االىمية بمكاف القكؿ بأف 
عطاء  عممية التنظيـ قد غيرت العبلقات عف طريؽ فرض كاجبات كمسئكليات عمى البعض كا 

 حقكؽ ككاجبات لمبعض اآلخر، مما قد يككف لو أثر عؿ التكقعات مف عممية التدقيؽ.
: حيث يأخذ األكاديميكف في السنكات األخيرة مزيد مف األىمية لتفعيؿ عممية األكاديميكف .3

التدقيؽ كقد يككف ىناؾ جداؿ حكؿ كجكد لتأثير بعض األكاديمييف عمى ما الذم يعتقده 
الجميكر العاـ بخصكص التنظيمات المينية كمراقبي الحسابات، كربما لممدل الذم يغيركف فيو 

 يات كمراقبي الحسابات. مف نطاؽ اتجاىات تمؾ الج
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 في دراسة فجوة التوقعات Porterتقييـ منيج  2-7
ىيكبلن مفيدان مف أجؿ اختبار طبيعة كمككنات فجكة التكقعات كلقد ساىمت النتائج  Porterقدمت       

التي تكصمت إلييا بشكؿ جكىرم في األدب الذم تـ في ىذه المنطقة البحثية، كلقد كاف اليدؼ الرئيس 
ىك اختبار كتحميؿ المككف الييكمي كالمدل الخاص بفجكة تكقعات األداء، حيث أجريت  Porterراسة لد

الدراسة عمى أربعة مجمكعات مف أصحاب المصالح في نيكزلنده كىـ، المدققكف كالخاضعكف لعمميات 
ص المياـ التدقيؽ كالمجتمع المالي كالجميكر العاـ، كما قامت باستطبلع آراء تمؾ المجمكعات بخصك 

 الحالية لممراجعيف كمعيار األداء ليذه المياـ، كالمياـ التي يجب عمى المراجعيف أداؤىا.
باختبار ثبلثيف ميمة مقترحة، كقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف خمسة كعشريف  Porterقامت       

التحديد فيما  ميمة مقترحة لممراجعيف ساىمت في كجكد فجكة تكقعات األداء، سبعة ميمات عمى كجو
يتعمؽ بعجز األداء عمى سبيؿ المثاؿ، التعبير عف الشككؾ في تقرير المراجع بشأف استمرار المنشأة، 
كثماف مياـ فيما يتعمؽ بعجز المعايير عمى سبيؿ المثاؿ، التقرير لمجيات التنظيمية بشأف الشككؾ في 

معقكلة لممجتمع مثؿ، ضماف دقة حدكث غش مف اإلدارة كأخيران عشرة مياـ تعكس التكقعات غير ال
مف الفجكة االجمالية ظيرت بسبب  %16البيانات المالية المدققة باإلجماؿ، كتكصمت الدراسة إلى أف 

بسبب التكقعات غير % 34بسبب عجز المعايير،  %50األداء دكف المستكل لمراجعي الحسابات، 
لمقترحة الباقية فقد أظيرت الدراسة أف ال المعقكلة لمستخدمي البيانات المالية  ، أما الخمس مياـ ا

تأثير ليذه المياـ عمى كجكد فجكة التكقعات كذلؾ ألف مجمكعات أصحاب المصالح التي تـ استطبلع 
آراءىـ كجدت أف اثنتاف مف ىذه المياـ ليست مف المياـ الحالية أك المياـ المتكقعة مف المراجع كأف 

 أداء المراجعيف.الثبلثة مياـ الباقية كانت مغطاة في 
مف الجميكر العاـ، كأحد الفئات  %40كما بينت الدراسة إضافة إلى ما تقدـ أف حكالي       

لممناداة بأف ىذا  Porterالمستطمعة آراءىـ، كاف ميتمان أك لدية معرفة بشأف مياـ المراجعيف مما دفع 
ي حيف أف الشركات محؿ المراجعة العامؿ ىك ما أدل إلى كجكد فجكة المعقكلية لدل الجميكر العاـ، ف

ـ فيما يتعمؽ بكاجبات يكالمجتمع المالي كانكا عمى نفس المستكل مف المعرفة مع المراجعيف أنفس
وبفعت مه إلى أف التحميؿ المبني عمى مككنات مختمفة كاف كسيمة   Porter المراجعيف، كقد خمصت

  تضييك انفجىة. أجم معبنجت مشكالث
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 في دراسة فجوة التوقعات Porterنقد منيج  2-8
بشكؿ خاص النسب الحالية كالممكنة لمياـ المراجعيف بينما  ((Porter, 1993ختبرت دراسة إ      

عيارية يجابية كالمإلعمى اعتبار أنيا فحص لكمتا كجيتي النظر ا (Innes, et. al., 1997)كصفيا 
يف يعتبر كجية نظر ايجابية، بينما دراسة ما يمكف ككفقا ليؤالء الباحثيف فإف دراسة ما يقكـ بو المراجع

 . (Innes, et al., 1997: 703) أف يقكـ بو المراجعكف تعتبر كجية نظر معيارية

اختبرت تصكرات المراجعيف كالمجتمع مف ناحية  Porterإوه ومه خالل سيبق دراستهب وجذ أن       
نمكذجان مفيدان في اختبار فجكة  Porter ذجمراجعيف، كبالرغـ مف اعتبار نمك أدكار كمسئكليات ال

التكقعات إال أف ىناؾ مف انتقد النمكذج مف ناحية أنو محدكد مف حيث مداه فمـ يأخذ ىذا النمكذج في 
االعتبار عناصر أخرل مثؿ استقبلؿ المراجع، كذلؾ بالرغـ مف حقيقة أف االستقبلؿ بالنسبة لممراجع 

في فجكة التكقعات، عبلكة عمى عدـ كجكد أم محاكلو لبياف  يعتبر مفيكما عمى درجة مف األىمية
القكل التي مف الممكف أف تجعؿ مككنات الفجكة تتغير عمى مر الزمف، كال حتى أم سبب ممكف 

الفجكة مف خبللو  Porterلتحديد الفجكة، فيما جادؿ كتاب آخركف بشأف المنيج الكمي الذم درست 
 ..(Daud, 2007: 63)الفجكة مف حيث نسبتو المئكية حيث قامت بقياس كؿ مككف مف مككنات

 
  المفاىيـ االساسية لعممية التدقيؽ وعالقتيا بفجوة التوقعات 2-9

أربعة عشر مفيكمان لمتدقيؽ، كمف ثـ قامكا   (Gray and Manson, 2000: 28)حدد       
 بتصنيفيا تحت أربعة مجمكعات كما يمي:

 كتشمؿ Credibilityالمجمكعة األكلى: المصداقية 
 .Competenceالكفاءة  .1
 .Independenceاالستقبلؿ  .2
 .Integrityاالستقامة "النزاىة"  .3
 .Ethicsاألخبلؽ  .4

 كتشمؿ: Processالمجمكعة الثانية: المنيج "الطريقة" 
 .Riskالخطر  .1
 .Evidenceاألدلة  .2
 .Audit judgmentالحكـ الميني  .3
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 .Materiality "المادية" ةاالىمية النسبي .4

 كتشمؿ: Communicationمكعة الثالثة: االتصاؿ المج
 .Reportingاإلببلغ  .1
 .Truth and fairnessالصحة كالعدالة  .2
 .Associationاالختبلط  .3

 كتشمؿ: Performanceالمجمكعة الرابعة: األداء 
 .Due careالعناية البلزمة  .1
 .Standardsالمعايير  .2
 .Quality controlرقابة الجكدة  .3
 .Rigourالدقة  .4

 بياف مدل ارتباط بعض المفاىيـ السابقة بفجكة التكقعات كما يمي: فقد تـكبناءن عمى ىذا التقسيـ       
 ستقبلؿ المراجع: أكالن: ا
إف قيمة عممية المراجعة تعتمد بشكؿ كبير عمى تصكر الجميكر الستقبلؿ المراجعيف، كيرجع       

لية االعتماد عمى تقارير مراجعي الحسابات السبب في رغبة الكثير مف شتى مستخدمي البيانات الما
 (Arens, et. al., 2012: 87)الخارجييف إلى تكقعاتيـ بأف ىذه التقارير تقدـ كجية نظر غير متحيزة 

كما أف استقبلؿ المراجع يعتبر كاحدان مف المجاالت الرئيسة التي تككف عرضة باستمرار لتبرير كجكد  ،
ككفقان لمجمس معايير االستقبلؿ المنبثؽ عف المعيد  (Alleyne, et. al., 2006) فجكة التكقعات

االمريكي لممحاسبيف القانكنييف ييعبر عف االستقبلؿ بأنة "التحمؿ مف كؿ الضغكط كالعكامؿ االخرل 
التي تعرض لمشبية أك قد تعرض بشكؿ معقكؿ لمشبية قدرة المراجع عمى إدراؾ قرارات مراجعة غير 

 .(Alleyne, et. al., 2006: 621)متحيزة" 
كيعتبر االستقبلؿ ميمان لكؿ مف مينة المراجعة كالمجتمع بشكؿ عاـ، بالنسبة لممجتمع فإف نقص       

أما ، (Gettler, et. al.,  2002: 1)االستقبلؿ يعرض استثمارات األشخاص العادييف لممخاطر 
 Kleinman and)الرقابة العامة اجعة فإف استقبلؿ المراجع يمثؿ حالة المينة ك بالنسبة لمينة المر 

Palmon, 2001)  ككما ذكر(Gill, et. al., 2001: 55)  بأف االستقبلؿ يعتبر بمثابة حجر زاكية
بالنسبة لمينة المراجعة كبدكنو يككف رأم المراجع مشبكىان، كبالتالي فإف الشبيات في سمكؾ المراجع 
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ؽ مع رؤية مينة المراجعة نفسيا، حيث عمقت تقكد إلى زيادة فجكة التكقعات ككجية النظر ىذه تتس
 The Public Oversight Board's On Auditىيئة مجمس االشراؼ عمى فاعمية أعماؿ المراجعة 

Effectiveness  عمى ذلؾ بالقكؿ "االستقبلؿ أمران جكىريان بالنسبة لمكثكقية تقارير المراجعيف كىذه
لمستثمريف كالدائنيف قد يككنكف أقؿ ثقة بيا إذا لـ تكف التقارير قد تككف غير ذات مصداقية كمف ثـ ا

عمميات المراجعة تمت بشكؿ مستقؿ في كؿ مف الحقيقة كالمظير، كلكي يككف رأم مراجع الحسابات 
ذا مصداقية يجب أف يككف مبنيان عمى تقدير مكضكعي كخالي مف المصمحة فيما إذا كانت القكائـ 

 :POB, 2000))يتكافؽ مع مبادئ المحاسبة المقبكلة قبكالن عاما  المالية   قد قدمت بشكؿ عادؿ بما

109." 

كال يعد ضركريان فقط أف يحافظ المراجع عمى اتجاه االستقبلؿ عند االضطبلع بمسئكلياتو فقط       
كيعرؼ ىذيف اليدفيف  ،كلكف مف الميـ جدان أيضان أف يثؽ مستخدمك القكائـ المالية   في ىذا االستقبلؿ

 Independenceكاالستقبلؿ في المظير  Independence in factستقبلؿ في الكاقع "الحقيقو" باال

in appearance ، ذا كاف المراجع محايدان في الكاقع كلكف يعتقد المستخدمكف أنو يدافع عف العميؿ كا 
 .(119 :2002)ارينز كلكبؾ، فإف معظـ قيمة المراجعة ستفقد 

كاقع، حالة التفكير التي تسمح بتقديـ رأم دكف الخضكع لمؤثرات قد تغير كيعني االستقبلؿ في ال      
مف حيادية الحكـ الميني مما يتيح لؤلفراد التصرؼ باستقامة كممارسة المكضكعية كالحذر الميني، أما 
االستقبلؿ في المظير يعني أف ال يبدك عمى المدقؽ ظاىريان ما قد يسبب لطرؼ خارجي عمى اطبلع 

 :2008القانكنييف، جمعية المجمع العربي لممحاسبيف )المدقؽ شكان في استقبللية المدقؽ  كفيـ لدكر
31) . 

الستقبلؿ الممارسيف "االستقبلؿ في  أنكاعثبلثة   أن هىبن (Jeppson, 1998: 529) بيف       
 الكاقع" حيث يجب عمى المدقؽ ليككف مستقبلن في الكاقع أف يضمف ما يمي:

: كيقصد بو حرية المراجع في اختيار   Programming Independenceجياالستقبلؿ الممن .1
اساليب المراجعة أك اجراءاتيا بدكف أم سيطرة سكاء بشكؿ مباشر أك غير مباشر مف أم 

 أطراؼ خارجية.
: كىك أف يككف لدل المدقؽ الحرية  Investigative Independenceاالستقبلؿ االستقصائي .2

دلة المراجعة المرتبطة باألنشطة التي تمارسيا الشركة كالعبلقات لمكصكؿ إلى كالتحقؽ مف أ
 الشخصية كالخاصة لعميؿ التدقيؽ ككذلؾ السياسات اإلدارية الخاصة لممنظمة.
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: كيقصد بو حرية المدقؽ في التعبير Reporting Independenceاالستقبلؿ في االببلغ  .3
 طراؼ خارجية.عف تكصياتو أك آراءه المراجعية بدكف تدخؿ مف أية أ

الكثيريف أف الكفاءة المينية مفترضة دائمان لدل المراجعيف إال أف االستقبلؿ ليس مفترض يعتقد          
فييـ دائمان، كذلؾ بسبب تقديـ خدمات أخرل بخبلؼ خدمة المراجعة لنفس العميؿ كذلؾ ما دفع 

ديـ المراجعيف لمثؿ ىذه بأف تعتبر تق Lee Metaclafمجمكعة العمؿ لعضك الككنجرس األميركي 
الخدمات إلى عمبلء المراجعة يعتبر تيديدان حقيقا الستقبلؿ المراجع مف ناحية نظرية ألنيا تخمؽ 

كلقد  ،تعارض في المصالح بيف تقديـ خدمات المراجعة كتقديـ خدمات بحبلؼ المراجعة في نفس الكقت
قاؿ بأف مثؿ ىذه الممارسة، كيقصد  عف نفس كجية النظر السابقة عندما (Firth, 2002: 664)عبر 

بيف المراجعيف كعميؿ  تزيد مف الركابط الماليةأداء خدمات بخبلؼ المراجعة لنفس العميؿ، سكؼ 
المراجعة، األمر الذم يؤثر في النياية عمى االستقبلؿ أك التصكر بنقص االستقبلؿ لدل المراجع 

 .(375 :2004)جربكع، 
ر عمى استقبلؿ المراجع مثؿ المنافسة الشديدة بيف مكاتب المراجعة ىناؾ عكامؿ أخرل قد تؤث      

التي تجعؿ مف الصعب عمى المراجعيف أف يحافظكا دائمان عمى استقبلليـ عند اتخاذىـ لمقرارات في 
عمميات المراجعو، كمف األمكر التي تؤثر أيضان في استقبلؿ المراجع، الضغكط التي قد تمارس عمى 

ف قبؿ المجمكعات صاحبة المصالح التي ترتبط بعميؿ المراجعة، مثؿ كبار حممة مراجع الحسابات م
األسيـ األمر الذم يثير قمؽ بشأف المكقؼ الحيادم لممراجع الخارجي إذا ما مكرس ضغط ما عمى 
مراجع الحسابات مف قبؿ ىؤالء، كنتيجة لذلؾ يككف عمؿ المراجعيف عرضة لمشبية، حيث يرل 

(Gray and Manson, 2008: 678)  أنو مف المرجح أف يككف أصحاب المصالح الكبار عمى دراية
كمعرفة أكبر بطبيعة عمؿ المراجعة كدكر مراجع الحسابات، كبالتالي فإف فجكة التكقعات ستختمؼ، بناءن 
عمى ىذا االعتبار، إلى حد كبير كلعميـ يقصدكف بذلؾ قدرة ىذه األطراؼ عمى التأثير في قرارات 

ابات األمر الذم يجعؿ استقبلليتو محؿ شؾ حيث أكد ىؤالء الكتاب عمى أف قكة أصحاب مراجع الحس
 المصالح الكبار ال تمارس بشكؿ متكرر، عمى األقؿ ليس عبلنية، كلكف تيديدىـ يظؿ قائـ.

      
 عمى عكس  ما تقدـ، ترل لجنة ككىيف المنبثقة عمف المجمع األمريكي لممحاسبيف القانكنييف      

(AICPA, 1978)  أف استقبلؿ المراجع ال يتيدد بتقديـ المراجع لخدمات أخرل بخبلؼ المراجعة، بؿ
تعدت ذلؾ بالقكؿ أنو قد يككف مف المفيد لمعميؿ أف يقدـ لو المراجع كبل النكعيف مف الخدمات حيث 
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ف ذلؾ أقؿ يككف المراجع أكثر عممان كدراية بظركؼ المنشأة كظركؼ الصناعة التي تعمؿ بيا كقد يكك 
 .(375 :2004)جربكع، تكمفة لممنشأة 

مف خبلؿ العرض السابؽ يتبيف تعارض كجيات النظر مف قبؿ الباحثيف كالمؤسسات المينية       
إلى المناداة بكجكب اختبار  (119: 2002لكبؾ، )أرينز ك بخصكص استقبللية المراجع مما دعى 

أف الحياد، كتقييـ كؿ منيا كتقييـ كيؼ يمكف كجيات النظر المتعارضة التي ظيرت في المينة بش
لممينة أف تصؿ لحؿ بشأنيا، كىذا األمر يؤكد بكضكح أف استقبلؿ المراجعيف ما زاؿ محؿ جدؿ 
كمناقشة في األدب كالممارسة العممية مما ييدد دكر المراجع في المجتمع كمف ثـ يؤدم إلى كجكد فجكة 

الذم   Sarbans-Oxlyرمة في دكؿ مثؿ أمريكا كقانكف التكقعات حتى بالرغـ مف صدكر قكانيف صا
كالذم احتكل عمى مكاد كحدد  Andersonكفضيحة  Enronأقرة الككنجرس في اعقاب انييار 

 اجراءات صارمة مف أجؿ تعزيز استقبللية المراجعيف.
 

  Auditor competenceثانيًا: كفاءة مراجع الحسابات 
قيؽ إلى أنو يجب عمى المدقؽ أف يؤدم الخدمات المينية بكؿ عناية تشير المبادئ األساسية لمتد      

ككفاءة كاجتياد كأف مف كاجبو االستمرار في المحافظة عمى معرفتو المينية كميارتو بمستكل يثبت أف 
العميؿ يستفيد مف خدماتو المينية الكفؤة القائمة عمى أحدث تطكرات ىذه الممارسة كتشريعاتيا 

شير دليؿ قكاعد السمكؾ الميني لممدققيف بشأف العناية المينية كالكفاءة البلزمة إلى أنو كأساليبيا، كما ي
جمعية ) يجب عمى المدققيف أف ال يظيركا أنفسيـ ككأف لدييـ الخبرة أك التجربة التي ال يمتمككنيا

 .(35: 2008القانكنييف، المجمع العربي لممحاسبيف 
دراؾ المعايير، كيكصؼ أف المق (Daud, 2007: 73)بيف        صكد بالكفاءة ىك القدرة عمى فيـ كا 

الشخص بأنو كفؤان في حرفة أك مينة بقدر ما يكتسبو مف مجمكعة الميارات التي يتقنيا، مثؿ المعرفة 
 ,Frantz)كالفيـ الذم يستطيع أف يطبقيما في نطاؽ كؿ ما ييدرؾ مف السياؽ كما ىك منظـ، كما ذكر 

في المراجعة تتطمب كجكد كبلن مف المعرفة كالميارة كالتي ىي منتج عممية  أف الكفاءة (59 :1999
متطمبات الكفاءة لمينة –مف معايير التعميـ الدكلية  8التعميـ كالتدريب كالخبرة كبمكجب المعيار رقـ 

فإنو يجب أف يتمتع المراجعيف بالتعميـ  IFACالصادر عف االتحاد الدكلي لممحاسبيف  -المراجعة
ي "المعرفة" المناسبة ألداء عممية المراجعة ككذلؾ الميارات المينية كالقدرة عمى تطبيؽ قيـ الرسم

أف  (378 :2004)جربكع،  كأخبلقيات كالمكاقؼ المينية في مختمؼ الحاالت كالظركؼ، كيذكر
، المقصكد بالكفاءة المينية لممراجع، المعرفة الكافية كالمتخصصة في مجاالت المحاسبة كالمراجعة
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كالميارة في تطبيؽ تمؾ المعرفة في الحاالت كالظركؼ المختمفة، ككذلؾ السمكؾ الذم يكتسبو المراجع 
 مف التعميـ كالتدريب الكافي مثؿ "االستقبلؿ".

كما تطمب المعيار األكؿ مف مجمكعة المعايير العامة الصادرة عف المعيد االمريكي لممحاسبيف       
بأنو "يجب أف يتـ أداء التدقيؽ  Auditing Standard Board -تدقيؽمجمس معايير ال–القانكنييف 

بكاسطة شخص حاصؿ عمى مستكل مبلئـ مف التدريب كتتكافر لديو الميارة الفنية المبلئمة لمعمؿ 
أنو يجب  (22 :2002رينز كلكبؾ، أ)كمدقؽ" كفي إطار تفسيرىـ لمفيكـ الشخص الكفؤ المستقؿ بيف 

حتى   Competentلفيـ المعايير التي يجب استخداميا ككفؤان   Qualifiedأف يككف المراجع مؤىبلن 
 يعمـ أنكاع كحجـ األدلة التي يجب أف يجمعيا لمتكصؿ إلى استنتاج مبلئـ بعد اختبار األدلة

إف مف األىمية بمكاف ذكر أف ىناؾ أثران مباشران لكفاءة المراجع عمى استقبللو كحكمو الميني       
بأف عدـ كفاءة المراجع مف شأنيا أف تكجد احتماالن  (Lee and Stone, 1995: 1173)حيث يرل 

بكجكد عدـ االستقبلؿ كبالتالي رأم ميني غير سميـ، كأف العبلقة بيف عدـ الكفاءة كعدـ االستقبلؿ 
كالرأم الميني غير السميـ ىي عبلقة مباشرة كاحدة، ما لـ يكف ىناؾ عكامؿ أخرل تؤثر عمى استقبلؿ 

راجع، كمف ىذا المفيـك يتبيف أنو مف الصعب فصؿ الكفاءة المينية عف االستقبلؿ كدعامتيف الم
عمى   (Mautz and Sharaf, 1961)أساسيتيف لممراجعة كالسبب في كجكدىا، كعمى الرغـ مف تأكيد 

أف الكفاءة المينية مفترضة دائمان في المراجع كىي بالتالي ليست محؿ شؾ مف كجية نظر ىذاف 
باحثاف، إال أف ىناؾ العديد مف االنتقادات التي كجيت لمراجعي الحسابات بأنيـ يعممكف في مجاالت ال

ال يتكافر لدييـ فييا التأىيؿ العممي أك التدريب الكافي لمقياـ بيذه األعماؿ كأكد عمى ذلؾ المحامي 
 :2004)جربكع،  مف كاقع القضايا المرفكعة ضد مكاتب المحاسبة كالمراجعة Amhowitzاألمريكي 

378). 
يتضح مما تقدـ أف مف شأف اعتبار المراجعيف أكفياء يتكجب أف يككف لدييـ خمفية عممية قكية       

عبلكة عمى المعرفة الكافية كالميارات، كال يمكف الحصكؿ عمى ىذه األشياء إال مف خبلؿ المؤىبلت 
عمى اتخاذ مكقؼ معيف في مسألة مراجعية  المبلئمة كالتدريب الجيد كالخبرة مع عدـ إغفاؿ أف القدرة

تعتبر ميزة ميمة يجب عمى المراجع التمتع بيا فعمى سبيؿ المثاؿ، ينبغي عمى المراجع صاحب 
المعرفة الكافية أف يككف قادران عمى التعرؼ عمى نظـ المحاسبة كنظـ الرقابة الداخمية التي تطبؽ في 

ح أكثرفإف مف المتكقع مف مراجع الحسايات الكفؤ أف مختمؼ األنشطة االقتصادية، كمف أجؿ التكضي
يككف لديو المعرفة بأمكر المحاسبة كتخصصاتيا مف محاسبة مالية كمحاسبة التكاليؼ كالضرائب،... 

بعدـ اعتبار المراجعيف أكفياء   (DePaula and Attwood, 1982: 15) الخ، كمف أجؿ ذلؾ طالب
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ة، كذلؾ عمى اعتبار أف "فف المراجعة" يختمؼ كثيران عف بامتبلكيـ فقط المعرفة بعمكـ المحاسب
 .المحاسبة
مف العرض السابؽ يمكف القكؿ أف الحكـ عمى كفاءة المراجع يعتمد بالدرجة األكلى عمى       

تصكرات المستخدميف ليا، حيث ال يكجد معيار مطمؽ لتحديد كفاءة مراجع الحسابات المطمكبة فيي 
إلى آخر كحسب تقييـ مستخدمي البيانات المالية   ليا، حتى أف معايير  بالتالي نسبية مف مراجع

المراجعة نفسيا لـ تحدد بشكؿ قاطع ما ىي عناصر الكفاءة التي يجب أف يمتمكيا المراجع كتركت 
تعريؼ الكفاءة في إطار العمكميات كبالتالي تيرؾ الحكـ عمى الكفاءة مف خبلؿ األداء كالممارسة 

ف الكفاءة كاألداء الفعمي متبلزميف كعميو فإف المستكل العالي مف الكفاءة يؤدم إلى العممية، حيث أ
مستكل عالي مف األداء كالعكس صحيح، كمف ىذه العبلقة ينتج ما يسمى بفجكة األداء 

performance gap  أك بالتحديد عجز األداءdeficient performance كحسب ما تقدـ مف عدـ ،
بلؿ معايير المراجعة لمقاييس الكفاءة فإنو قد يعزل نقص كفاءة المراجع لقصكر التحديد الكاضح مف خ

المعايير أيضان في معالجة القضايا المتعمقة بكفاءة المراجعيف، كىذا ما يمكف إدراجو تحت جزئية عجز 
ا كأحد مككنات فجكة التكقعات في المراجعة، كبالرغـ مف ذلؾ، يمكنن deficient standardsالمعايير 

القكؿ بأف الحد األدنى مف الكفاءة الكاجب تكافره لدل المراجع ىك أداء عممية المراجعة كفقان لممعايير 
 حيث أف ىذه المعايير تمثؿ معيار المراجع العادم في أداء ميمتو.

 
 Auditor rolesثالثًا: وظائؼ ومسئوليات المراجعيف 

 خطاءات المدققيف الخاصة بمنع واكتشاؼ الغش واأليمسئول .1

أف الكشؼ عف الغش كالممارسات االحتيالية كاألعماؿ  د معظـ مستخدمي البيانات الماليةيعتق      
غير القانكنية يعتبر مسئكلية مباشرة تقع عمى عاتؽ مراجع الحسابات كىدؼ رئيس لمراجعة الحسابات، 

ر التساؤؿ، أيف كاف كىذا ما يجعؿ ىذه القضية مف القضايا الحاسمة كالرئيسة التي دائمان ما تثي
كممارسات غير قانكنيو بالرغـ مف صدكر جكد تحريفات في القكائـ المالية المراجعكف؟ بعد أف يتبيف ك 

تقرير الحسابات المدقؽ النظيؼ كىنا يظير االختبلؼ حكؿ الدكر الذم يمعبو المراجعكف في المجتمع 
 كمدل كفاية مسئكلياتيـ الحالية.

تي تحكـ تدقيؽ البيانات بعنكاف "اليدؼ كالمبادئ العامة ال 200الدكلي رقـ بيف معيار التدقيؽ       
ف اليدؼ مف تدقيؽ البيانات المالية ىك "تمكيف المدقؽ مف إعطاء رأم حكؿ ما اذا تـ إعداد الماليو"أ

طمؽ البيانات المالية مف كافة النكاحي المادية كفقان إلطار محدد لعرض البيانات المالية" كمف ىذا المن
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فإف عممية التدقيؽ التي تتـ كفقان لممعايير الدكلية تصمـ بحيث تكفر تأكيدان معقكالن بأف البيانات المالية 
إذا أيخذت ككؿ خالية مف التحريفات المادية سكاء كانت ىذه التحريفات ناتجة عف احتياؿ "غش" أك 

 .(54 :2008، جمعية المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف) خطأ
بعنكاف  240رقـ   (IFAC, 2007: 272) كيشير مصطمح الغش كفقان لمعيار المراجعة الدكلي      

"مسئكلية المراجع في اعتبار الخطأ كالغش عند تدقيؽ البيانات المالية" إلى "التصرفات المتعمدة عف 
 those chargedطريؽ كاحد أك أكثر مف األفراد مف بيف اإلدارة كأيلئؾ المكمفيف بالتحكـ المؤسسي 

with governance  كالعامميف أك األطراؼ األخرل كالذم ينطكم عمى استخداـ الخداع لمحصكؿ
 أك غير قانكنية". unjustعمى ميزة غير مستحقة 

تشيد مسئكلية مراجع الحسابات عف كشؼ الغش كاالحتياؿ كالتقرير عنيا تغيرات عبر الزمف ففي       
رسات غير القانكنية ىك الجزء الرئيس في كظيفة المراجعة، ككذلؾ السابؽ كاف اكتشاؼ الغش كالمما

 ,Brown) كاف اليدؼ الرئيس مف عممية المراجعة ىك اكتشاؼ الغش كالممارسات غير القانكنية

كقد بقي ىذا الدكر لممراجعة كذلؾ حتى بعد الثكرة الصناعية في القرف الثامف عشر كقد  (699 :1962
دكر المراجع في ضكء ىذا المفيكـ ىك مف أجؿ إدارة األزمات االقتصادية كاف أحد أسباب استمرار 

، كمف منتصؼ (Sikka,et al., 1998: 306)سكاؽ الماليةكالمحافظة عمى ثقة الجميكر في أداء األ
القرف العشريف تغير الكضع بحيث أصبح الكشؼ عف الغش كالتقرير عنو ىدفان قانكنيان بالنسبة 

دل جميكر مستخدمي البيانات المالية تكقعات عالية بأف المراجعكف سكؼ لممراجعة، حيث بدل ل
يكتشفكف أك يمنعكف جميع صكر حاالت الغش، بينما كانت مينة المراجعة تنظر إلى ذلؾ األمر عمى 

 أنو ىدفان قانكنيان.
ع الخارجي كبناءن عمى ذلؾ فقد تحكلت ىذه المسئكلية لتككف عمى عاتؽ اإلدارة بدالن مف المراج       
، بأف المسئكلية  (Cadbury, 1992: 43)1992 عاـ Cadburyسب ما صرح بو تقرير لجنة حكذلؾ 

األساسية لمنع كاكتشاؼ الغش ككذلؾ الممارسات غير القانكنية األخرل تقع عمى مجمس اإلدارة كجزء 
 .في حماية أصكؿ الشركة Fiduciary responsibilityمف مسئكليتو االئتمانية 

يعتبر الخبلؼ حكؿ الدكر الذم يمعبو المراجعيف في المجتمع كمدل كفاية مسئكلياتيـ المينية       
أمران خطيران، كيعتبر أىـ العكامؿ التي تؤدم إلى كجكد فجكة التكقعات في المراجعة، فعدـ تحديد دكر 

في كجكد تمؾ كاضح لممراجع يمعبو في المجتمع كعدـ كضكح مسئكليات المراجعيف ىك السبب الرئيس 
، كمما يجعؿ األمكر تزداد سكء ىك اعتقاد بعض المراجعيف بأف فجكة (376 :2004)جربكع، الفجكة 

التكقعات ناتجة بسبب أداءىـ الذم ىك دكف مستكل األداء المعيارم المطمكب فعمى سبيؿ المثاؿ تشير 
ف بأف المستكل المطمكب بأف المراجعيف انفسيـ يعترفك  (Fraser,et al., 2004: 116)نتائج دراسة 
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مف األداء ألجؿ كشؼ األفعاؿ غير القانكنية ال يتناسب مع التصكر المماثؿ لقدراتيـ عمى أداء ذلؾ 
كعميو فإف المراجعيف أنفسيـ يبدكف مقريف بأف مسئكليتيـ بشأف الكشؼ عف الممارسات غير القانكنية 

 بما فييا االحتياؿ، ال يمكف التبرؤ منيا بشكؿ كمي.
أجريت العديد مف الدراسات في مسئكلية المراجعيف عف كشؼ الغش كالتصرفات غير القانكنية،       

منيا ما تـ بشكؿ محدد لقياس كجكد فجكة بيذا الشأف، كأف غالبية النتائج بينت أف الفجكة في ىذا 
المممكة  الجانب خطيرة كىي ليست محدكدة في ببلد بعينيا بؿ أيضان في أجزاء أخرل مف العالـ ففي

التي شممت المراجعيف  (Humphery, et al., 1993)المتحدة عمى سبيؿ المثاؿ، بينت دراسة 
كالمدراء المالييف كمدراء البنكؾ كالصحافة المالية   كالمحمميف المالييف أف ىناؾ اختبلفان كبيرا في 

مف المراجعيف يركف % 57كجيات نظر المراجعيف كباقي المجمكعات األخرل المستطمعة آراؤىـ فحكالي
% مف 86بأف تككف كظيفة المراجع ىي ضماف اكتشاؼ كؿ حاالت الغش الجكىرية، بينما اعتقد 

أف  (Monroe and Woodliff, 1994)المستخدميف خبلؼ ذلؾ، كفي استراليا تكصمت دراسة 
تقدكف انو غالبية المجمكعات المستطمعة آراؤىـ مف محاسبيف كمدراء كدائنيف كحممة أسيـ كطبلب، يع

يجب أف يككف المراجع مسئكالن عف اكتشاؼ الغش بالرغـ مف اعتقاد المراجعيف خبلؼ ذلؾ، كفي نفس 
% مف المستثمريف يعتقدكف 70مف  أف أكثر (Epstein and Geiger, 1994)السنة كجدت دراسة 

متعمقة بالغش، بأنو يجب أف تككف كظيفة المراجعيف اعطاء تأكيدات مطمقة بشأف اكتشاؼ التحريفات ال
العبلقة بيف المراجعيف كالمجتمع  (Fadzly and Ahmad, 2004)كفي ماليزيا اكتشفت دراسة 

المالي، سماسرة كرجاؿ بنكؾ كمستثمريف، بشأف االدكار المتكقع أداؤىا مف المراجعيف كاألدكار التي 
يات المراجع عف كشؼ كمنع يؤدكنيا في الكاقع ككشفت النتائج بأف ىناؾ فجكة كبيرة فيما يتعمؽ بمسئكل

 حدكث الغش، حيث اعتقد كؿ المستخدميف أف عمى المراجعيف اكتشاؼ كافة أنكاع الغش.
ال يتكقع أف تكفر المراجعة درجة مف التأكيد لكشؼ غش اإلدارة الجكىرم بنفس القدر الذم يتـ       

إلخفاء الغش إلى جعؿ ميمة طاء الجكىرية، كلكف يؤدم التصرؼ الذم تقكـ بو اإلدارة خفيو كشؼ األ
المراجعة الكتشافو أكثر صعكبة، كمف المحتمؿ أف ال تككف تكمفة تكفير التأكيد المناسب لكشؼ كؿ مف 

كحقيقة أف  (198: 2002  )ارينز كلكبؾ، غش اإلدارة كاألخطاء مقبكلة لكؿ مف المراجعيف كالمجتمع 
إال أف المدقؽ ال يتحمؿ مسئكلية منع االحتياؿ أك عممية التدقيؽ التي تـ أداؤىا قد تككف بمثابة مانع 

 .الخطأ
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 ،جمعية المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف)تية ال يمكف أف يككف كذلؾ كذلؾ لؤلسباب اآل      
200854 :). 
ات المادية في البيانات ال يمكف لممدقؽ أف يحصؿ عمى تأكيد مطمؽ بأنو سيتـ اكتشاؼ التحريف .1

المخاطر المبلزمة لعممية التدقيؽ، كما أف عممية التدقيؽ ال تضمف بأنو سيتـ كبسبب المالية 
اكتشاؼ كافة التحريفات المادية كذلؾ لعدة عكامؿ مثؿ، استخداـ الحكـ الميني كاستخداـ 
االختبارات كالمخاطر المبلزمة كمحددات نظاـ الرقابة الداخمية كحقيقة أف العديد مف األدلة 

ي مقنعة بطبيعتيا أكثر مف ككنيا قطعية، كليذه األسباب يستطيع المدقؽ المتكفرة لممدقؽ ى
 . فات المادية في البيانات الماليةالحصكؿ فقط عمى تأكيد معقكؿ بأنو سيتـ اكتشاؼ التحري

إف مخاطرة عدـ اكتشاؼ تحريؼ مادم ناتج عف احتياؿ ىي أكبر مف مخاطرة اكتشاؼ  .2
الحتياؿ قد يتضمف خططان متقنة كمنظمة بعناية تحريؼ مادم ناتج عف خطأ، كذلؾ ألف ا

كالت التزكير ىذه ابغرض إخفاء ىذا االحتياؿ مثؿ التزكير في تسجيؿ العمميات كقد تككف مح
صعكبة في اكتشافيا إذا ما صاحبيا التكاطؤ، كمف شاف التكاطؤ أف يجعؿ المدقؽ يظف  أكثر

 أف الدليؿ المتكفر أمامو مقنع في حيف أنو مزيؼ.
المخاطرة التي يكاجييا المدقؽ نتيجة عدـ اكتشاؼ تحريؼ مادم ناتج عف احتياؿ اإلدارة إف  .3

أكبر مف المخاطرة التي يكاجييا المدقؽ عند عدـ اكتشاؼ تحريؼ ناتج عف احتياؿ العامميف، 
كذلؾ ألف االشخاص المكمفيف بالتحكـ المؤسسي كاإلدارة كثيرا ما يككنكف في كضع يفترض 

 ليـ بتجاكز اجراءات الرقابة الرسمية. أمانتيـ كيسمح
يعتمد رأم المدقؽ حكؿ البيانات الماليو عمى مفيكـ الحصكؿ عمى تأكيد معقكؿ، كلذلؾ ال  .4

يضمف المدقؽ في عممية التدقيؽ أف يكتشؼ أم تحريفات مادية سكاء كانت نتيجة الحتياؿ أك 
  خطأ.

 ير عنيا  فعاؿ غير القانونية والتقر ألمسئولية المدققيف بشأف ا .2

تجدر االشارة إلى أف اصطبلح "عدـ االلتزاـ" كما ىك مستعمؿ في معيار التدقيؽ الدكلي رقـ       
يشير إلى "أعماؿ السيك كاألعماؿ  نظمة عند تدقيؽ البيانات الماليةالمتعمؽ بمراعاة القكانيف كاأل 250
كف قصد، كالتي ىي مخالفة لمقكانيف رتكابية التي قامت بيا المنشأة تحت التدقيؽ، إما بقصد أك بداال
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أك لمصمحتيا  باسمياكاألنظمة السائدة "حيث تتضمف ىذه األعماؿ معامبلت قامت بيا المنشأة أك 
، كما عرفت (55 :2008، جمعية المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف)بكاسطة إدارتيا أك مكظفييا 

ير القانكنية عمى أنيا انتياؾ القكانيف أك القكاعد التصرفات غ SAS54نشرة معايير المراجعة األمريكية 
 .(199: 2002)ارينز كلكبؾ، التنظيمية الحككمية بخبلؼ المخالفات 

أف ىناؾ آثاران مباشرة كآثاران غير مباشرة لمتصرفات غير  (Arens, et. al., 2010: 146) بيف      
ة النتياؾ قكانيف كقكاعد تنظيمية محددة عمى القانكنية عمى البيانات المالية، فيناؾ آثار مالية مباشر 

أرصدة معينة بالقكائـ المالية، مثؿ انتياؾ قكانيف الضرائب عمى مصركؼ ضربية الدخؿ كما أنو يكجد 
تأثير غير مباشر لمعظـ التصرفات غير القانكنية عمى القكائـ المالية، مثؿ انتياؾ الشركة لقكانيف 

ى القكائـ المالية عند قياـ الشركة بممارسة ىذا االنتياؾ فقط في حماية البيئة، حيث سيترتب أثر عم
 حالة تكقيع غرامات أك عقكبات عمى الشركة.

بشأف مراعاة القكانيف كاألنظمة أف إدارة الشركة مسئكلة عف  250أشار معيار التدقيؽ الدكلي رقـ       
 االلتزاـف مسئكلية منع كاكتشاؼ عدـ التأكد مف أف فعاليات المنشأة تسير حسب القكانيف كاألنظمة كأ

تقع عمى عاتؽ اإلدارة كأف اعتبار العمؿ يشكؿ عدـ التزاـ ىك قرار قانكني يتجاكز الكفاءة المينية 
لممدقؽ كأف التدريب كالخبرة كفيـ المنشأة كالقطاع الذم تنتمي إليو يعتبر أساسان لتعرؼ المدقؽ عمى أف 

، كما (IFAC, 2003: 235)كؿ عدـ التزاـ بالقكانيف كاألنظمة بعض االعماؿ التي تصؿ لعممو قد تش
بيف المعيار نفسو أنو كمما كاف عدـ االلتزاـ بعيدان عف األحداث كالمعامبلت التي تنعكس عادة عمى 
البيانات المالية   كمما كاف المدقؽ أقؿ إدراكان أك تمييزان إلمكانية حدكثو كأنو ال يعتبر المدقؽ كال يمكف 

تبر مسئكالن عف منع عدـ االلتزاـ كمع ذلؾ قد تككف اجراءات التدقيؽ السنكية رادعان، كما أف إقرار أف يع
اعتبار عمؿ معيف يشكؿ عدـ التزاـ يتـ عادة بناءن عمى نصيحة صادرة مف خبير مؤىؿ بمزاكلة القانكف 

 كذك معرفة بالمكضكع كلكنو في نياية المطاؼ يقرر فقط مف قبؿ المحكمة. 
مف العرض السابؽ نبلحظ أف مسئكلية المراجع عف األخطاء كالغش تتأثر برؤل كاتجاىات       

مختمفة سكاء مف قبؿ مستخدمي القكائـ المالية أك المراجعيف أنفسيـ أك مجتمع المينة بشكؿ عاـ كأف 
ـ بعدـ عدـ التحديد الكاضح لدكر كمسئكليات المراجع في المجتمع كالذم يساىـ فيو المراجعكف أنفسي

إلى كجكد أكثرمف نظرية تفسر دكر ذلؾ ( 377 :2004)جربكع،  اتفاقيـ عمى ذلؾ، حيث يعزك
المراجع في الفكر المحاسبي المنشكر، األمر الذم يساعد عمى زيادة فجكة التكقعات بمساىمة مف 

 المراجعيف أنفسيـ كالمينة عمى حد سكاء.
ا تقدـ مف أدب سابؽ أك إصدارات مينية حكؿ كمف أىـ النتائج التي يمكف إستخبلصيا مم      

مسئكلية المراجع عف األخطاء كالغش ىك إتفاؽ أدبيات المراجعو كاألصدارات المينيو عمى أف مسئكلبة 
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عف  المراجع عف إكتشاؼ الغش يحكميا بذؿ المراجع العنايو المينيو البلزمة فيك بذلؾ ال يككف مسئكال ن
كتشاؼ الغش كأف ىذه المسئ كليو عمى عاتؽ األداره في القاـ األكؿ كاألخير، كما أتفقت أديبات منع كا 

المراجعو كاألصدارات المينيو عمى أف التزاـ المراجع بمعايير المراجعو يخرج المراجع مف نطاؽ إتيامو 
بالتقصير حتى كلك تـ إكتشاؼ أخطاء أك غش في القكائـ الماليو التي قاـ المراجع بتدقيقيا كلـ يكتشؼ 

اجع ذلؾ، عبلكة عمى ذلؾ فإف معيار المراجعو الدكلي لـ يكسع مف مسئكلية المراجع عف إكتشاؼ المر 
األخطاء كالغش كلكنو كضح تمؾ المسئكليو كساعد المراجعيف في الكفاء بتمؾ المسئكليات،ك بالرغـ مما 

فيما  جزء منيا،تقدـ فإنو يجب عمى المينة كالمراجعيف محاكلة تمبية تكقعات المجتمع أك عمى األقؿ 
يتعمؽ بتكسيع مسئكلية المراجع في الكشؼ عف الغش كاألخطاء كالتقرير عنيا ألف مف شأف ذلؾ 
المحافظو عمى قيمة مينة المراجعة كالمساعدة في تضيؽ فجكة التكقعات كال يعتبر ىذا الطمب صعب 

دراسات عديدة أف  التحقيؽ، إذا ما تـ أداء ميمة المراجعة في إطار التخصص الصناعي حيث بينت
أداء ميمة المراجعة في إطار التخصص الصناعي يزيد مف قدرة المراجع عمى اكتشاؼ الغش كالخطأ 

 كالتصرفات غير القانكنية. 
   
 أخالقيات التدقيؽلثًا: ثا
 IFACلمجمس االتحاد الدكلي لممحاسبيف  انتببع IESBيشير مجمس معايير األخبلؽ الدكلي       

إلى أف مينة التدقيؽ تعتمد دائمان عمى األحكاـ الشخصيو، كيمصؽ  2005در عاـ في كتابو الصا
كالذم يعرؼ لغكيان بأنو "تأدية خدمة  professionalالمجتمع معنى خاص بمصطمح الميني 

كمف ذلؾ أف يعمؿ  social contractأف يرتبط المدقؽ بو بعقد اجتماعي لآلخريف"، كيتكقع المجتمع 
(، كيتمثؿ 4: 2008ف اآلخريف )جمعية المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف، كفؽ مستكل أعمى م

السبب الرئيس كراء السمكؾ الميني رفيع المستكل في أم مينة في أىمية تكافر ثقة الرأم العاـ في 
)ارينز ك لكبؾ، جكدة الخدمة المؤداة مف خبلؿ المينة بغض النظر عف الفرد الذم يقدـ الخدمة 

عمى أنو يجب عمى الييئات  IESB، لذلؾ يؤكد مجمس معايير األخبلؽ الدكلي (109 :2002
األعضاء عند كضع قكاعدىا الكطنية لمسمكؾ األخبلقي أف تيتـ بالخدمة العامة كتكقعات المستخدميف 
لممعايير األخبلقية لممدققيف كتأخذ آراءىـ في االعتبار، كبيذا ممكف معالجة أية فجكة تكقعات 

Expectations gap  بيف المعايير المكضكعة كآراء المستخدميف )جمعية المجمع العربي لممحاسبيف
 (.5: 2008القانكنييف، 

األخبلؽ بأنيا "دراسة منيجية لمسمكؾ المبني  (Shaikh and Talha, 2003: 519)يعرؼ       
ككي"، كال يختمؼ عمى قيـ األدب كالخيارات الرصينة كقيـ الصكاب كالخطأ عند القياـ بالتصرؼ السم
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 Mautz and)مفيكـ األخبلؽ في التدقيؽ عف ذلؾ المفيكـ لؤلخبلؽ في سياقو العاـ، ككما أشار  

Sharaf, 1961:  232)  بقكليما "السمكؾ األخبلقي في المراجعة أك في أم نشاط آخر ال يعدك أف
بشكؿ عاـ، كأف الممارسة  يككف أكثر مف تطبيؽ خاص لفكرة الممارسة السمككية التي ابتدعيا الفبلسفة

 السمككية في المراجعة تستمد مبررىا كأساسيا التدقيقي مف النظرية العامة لؤلخبلؽ".
       
 Dittenhofer)، كيرل  يتكقع المجتمع مف مراجع الحسابات أف يؤدم ميمتو بشكؿ أخبلقي      

and Sennetti, 1995: 36)  ما إذا كاف المراجع قد أدل أف ىناؾ طريؽ كاحدة بمكجبيا يمكف تحديد
ميمتو بشكؿ أخبلقي كذلؾ بكاسطة التفرقة بيف ما ىك الصكاب كما ىك الخطأ، كيرتبط مفيـك الصكاب 

بما ىك أفضؿ لمناس، كما ال بد منو بالنسبة لعالـ األعماؿ  -األخبلقي أك غير األخبلقي–كالخطأ 
لتحقيؽ مصالح الناس، كبكممات أخرل  كالحككمة، مف أجؿ تحقيؽ قمة المراد مف الخدمات المؤداة

يمكف الحكـ عمى المراجع بأنو أدل عممو بشكؿ أخبلقي عندما تككف المصمحة العامة مقدمة عمى 
 مصمحتو الشخصية أثناء تأدية الخدمة.

                  
 ربعًا: تقارير المراجعة

المراجعة كىك النقطة التي يعبر فييا  يعتبر تقرير مراجع الحسابات بمثابة المخرج النيائي لعممية      
فيك يبيف ما اذا كانت  (IFA, 2007: 215) المراجعكف عف رأييـ، كبحسب معايير التدقيؽ الدكلية

البيانات المحاسبية أعدت مف كافة النكاحي الجكىرية بما يتماشى مع إطار مقبكؿ مف معايير اإلببلغ 
  .يـ لممعمكماتممصدر  الماليةـ المالي، كيعتبر مف كجية نظر مستخدمي القكائ

   

أيجريت العديد مف الدراسات مف أجؿ دراسة تصكرات المراجعيف كمستخدمي البيانات المالية         
بشأف المعمكمات التي يجب التقرير عنيا، كيجدر بالذكر في ىذا المقاـ ثبلثة دراسات تمت بيذا 

 (Manson and Zaman, 2001)راسة كد (Humphery, et al., 1993)الخصكص كىي: دراسة 

 The Institut of Charteredوانذراست انتي لبو بهب معهذ انمحبسبيه انمبوىوييه في إوجهتزا وويهز 

Accountants in England and Wales (ICAEW, 2007) حيث قامت دراسة 
(Humphery, et al., 1993) ككف متضمنة بدراسة محتكل المعمكمات التي يفضؿ المستخدميف أف ت

في تقرير المراجعة، حيث كجدت الدراسة أف المستخدميف يفضمكف أف يقكـ المراجعكف بالتقرير عف 
الجكانب المتعمقة بأداء اإلدارة، في حيف رفض كؿ مف اإلدارة كالمراجعيف كظيفة اإلببلغ في التقرير 

 (Manson and Zaman, 2001)التي امتدت إلعطاء تفاصيؿ لحممة األسيـ، كما بينت دراسة 
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االختبلفات الجكىرية في كجيات نظر المستطمعيف فيما يتعمؽ بمحتكيات تقرير المراجعة، فعمى سبيؿ 
المثاؿ دعـ كؿ مف مستخدمي البيانات المالية   كالمدراء فكرة أف يعرض تقرير المراجع بعبارات 

لؾ النتائج التي تكصؿ إلييا صريحة األمكر المتعمقة بمسألة االستمرارية لمشركة محؿ التدقيؽ، ككذ
 المدققيف بالقضايا المتعمقة بالغش، بينما رفض المدققكف تضميف تقرير المراجعة لمثؿ ىذه التصريحات.

 ,ICAEW)كجدت الدراسة التي أعدت بكاسطة معيد المحاسبيف القانكنييف في انجمترا ككيمز         

مف المر  (12 :2007 اجعيف في تقريرىـ معمكمات بشأف حاالت عدـ أف حممة االسيـ يرغبكف أف ييضى
التأكد كالمخاطر التي تكاجو الشركة كقرارات المدقؽ بشأف القضايا الجكىرية، كالمعالجات المحاسبية 
البديمة المكصى بيا مف قبؿ المدقؽ كأسبابيا، عبلكة عمى المشكبلت كالصعكبات التي تحيط بإصدار 

 األحكاـ المينية في عممية التدقيؽ.
 :ICAEW, 2007)كجيت الدراسة التي قاـ بيا معيد المحاسبيف القانكنييف في انجمترا ككيمز       

تقرير المدقؽ مف ناحية استخداـ التقرير لمشكؿ المعيارم كالمصطمحات المعيارية حيث ل ان نقد    (6
كيحتكم عمى  نمكذج تقرير المراجعة الحالي مف ناحية أنو طكيؿ جدان  في تقريرىا،دراسة الانتقدت 

ككنتيجة لذلؾ يككف تقرير   boilerplate and standardized wordingصياغة نمطية كمعيارية 
التدقيؽ مماثؿ مف شركة إلى أخرل كنادران ما يتـ فيمو مف قبؿ الكثير مف حممة األسيـ بسبب استخداـ 

ير التدقيؽ أقؿ نمطية كأكثر مصطمحات تدقيؽ تقنية، ككفقان ليذه الدراسة فإف ىناؾ حاجة ألف يككف تقر 
ككفقان لذلؾ اقترح معيد  less standardized more distinct formatاختبلفان مف ناحية الشكؿ 

أف يتـ تعديؿ شكؿ التقرير كتصميمو خصيصان ليبلئـ  ICAEWالمحاسبيف القانكنييف في انجمترا ككيمز 
يارية كالتقنية في التدقيؽ، كبحسب التقرير ظركؼ الشركة محؿ التدقيؽ كيتجنب استخداـ العبارات المع

الناتج عف ىذه الدراسة فإف مف شأف ىذه التعديبلت المقترحة أف تيحسف مف تصكرات المستخدميف 
لعممية المراجعة كتقارير المراجع مف حيث قدرتيا عمى تكصيؿ رسالتيا إلى المستخدميف، كفي نفس 

عد في زيادة قدرات المستخدميف عمى ادراؾ فائدة عممية الكقت فإف مف شأف تكسيع تقرير المراجعة يسا
 المراجعة بدكف إجراء أم فعاليات تدقيقة أخرل يتـ أداؤىا ليذا الغرض.

بقياس فاعمية الشكؿ الجديد لتقرير  (Monroe and Woodiff, 1994)في استراليا قاـ ك       
جعكف كالمحاسبكف كالمدراء كالدائنكف المراجعة المعدؿ، حيث قامت الدراسة بعمؿ استطبلع شمؿ المرا

كحممة االسيـ، كطبلب جامعييف مف أجؿ التعرؼ عمى استجابات المستطمعيف بشأف شكؿ تقرير 
المراجعة القديـ كالشكؿ الجديد، حيث تضمنت قائمة االستقصاء النكعيف مف التقارير مبينة آراء 

أم السمبي، حيث كجدت الدراسة اختبلفات المراجعيف في النمكذجيف ابتداءن بالرأم النظيؼ حتى الر 
جكىرية في التكقعات بيف المراجعيف كالمستخدميف بشأف نمكذج التقرير القديـ، ككانت ىذه االختبلفات 
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في التكقعات بالتحديد في القضايا المتعمقة بمسئكلية المراجع، كمكثكقية القكائـ المالية المدققة كآفاؽ 
تـ تدقيقيا، في حيف أف النمكذج الجديد لمتقرير كيجد بأنو أكثر فاعمية في  المستقبؿ بالنسبة لمشركة التي

تقميؿ بعض جكانب الفجكة، كما كيجد أيضان بشأف زيادة الفجكة في القضايا المتعمقة باكتشاؼ كمنع 
 الغش. 
      
احتماؿ يتضح مما سبؽ، أف عممية اإلببلغ في التدقيؽ ىي قضية حاسمة كجكىرية قيما يتعمؽ ب      

كجكد فجكة التكقعات، كبشكؿ عاـ فإف الصعكبة التي يكاجييا المدققيف ىي قدرتيـ عمى ضماف أف 
محتكيات تقرير المراجعة قادرة عمى معالجة، كبشكؿ كافي، احتياجات مستخدمي البيانات المالية 

كمات بشأف تقييـ لممعمكمات، حيث يتكقع مستخدمي البيانات المالية أف يحتكم تقرير المراجع عمى معم
مكانية استمرار الشركة في عالـ االعماؿ كالمخاطر المرتبطة بيذا  نظاـ الرقابة الداخمية في الشركة، كا 
الشأف، عبلكة عمى تكقع المستخدميف بأف يككف تقرير المراجع أقؿ نمطية كأف يككف مصمـ بشكؿ 

نى كؿ حالة تدقيؽ يككف ليا ـ مع احتياجات كخصكصية الشركة محؿ التدقيؽ، بمعءمحدد بما يتبل
 السابؽ ذكرىا.  ماتية لمستخدمي البيانات الماليةتقريرىا الخاص بيا، بما يمبي الحاجات المعمك 

 
 خامسًا: معايير المراجعة

تمثؿ معايير األداء الميني تمؾ الضكابط كالمقاييس التي يمتـز بتطبيقيا كتنفيذىا مدقؽ الحسابات       
سـ خطاىا أثناء مباشرتو لعممية التدقيؽ كيستطيع المدقؽ أف يطمئف بعد إتمامو كيسير في ضكءىا كيتر 

العمؿ المككؿ إليو في ضكء ىذه المعايير أنو بذؿ العناية المعقكلة كسار عمى نفس المستكل المتعارؼ 
(، كما 140: 2008عميو بيف زمبلءه أعضاء المينة )جمعية المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف، 

كف النظر إلى معايير المراجعة عمى أنيا أداة ضركرية لممراجعيف بافتراض دكرىا الداعـ في تطبيؽ يم
 مفاىيـ التدقيؽ السابؽ ذكرىا. 

معايير التدقيؽ التي ينبغي عمى المراجع تطبيقيا عند  (Nikoloyuk, et. al., 2005: 84)قسـ       
ا: المعايير المينية التي تكجو سمكؾ المراجع كمعايير الممارسة المينية إلى مجمكعتيف مف المعايير كىم

 :Gray and Manson, 2000) القياس التي يستخدميا المراجع في إجراء مقارنات األداء، ككفقان لػ

فإف معايير التدقيؽ تقدـ المستكل األدنى لؤلداء المطمكب مف المراجعيف كبناءن عميو، فإنيا تضمف  (79
محد األدنى مف معايير األداء، عبلكة عمى ذلؾ ذكر ىؤالء الكتاب أف المعيار أف عمؿ المراجع يمتثؿ ل

جراءات  يتككف مف العناصر األتية: القكاعد األساسية التي يجب أف يمتثؿ ليا المراجع، كمبادئ كا 
 المراجعة األساسية، كالمبلحظات التفسيرية التي تساعد المراجع عمى تفسير كتطبيؽ المعايير.
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ر اتباع مراجع الحسابات لممعايير بمثابة ممارسة عامة عند أداء عممية التدقيؽ، كبالرغـ مف يعتب      
ذلؾ فإنو تجدر اإلشارة إلى كجكد قضيتيف مرتبطتيف بمعايير المراجعة، األكلى: أف ىذه المعايير لـ 

فيذه اؿ تصمـ بالشكؿ الذم يجعؿ المعيار كاضح كسيؿ الفيـ مف قبؿ المراجعيف، فعمى سبيؿ المث
المعايير لـ تحدد متطمبات الميارات كالكفاءة المعيارية لممدقؽ، كما أف الييئات المحاسبية المينية 
تجنبت نشر بيانات تفسيرية بشأف تمؾ المتطمبات كذلؾ بسبب اختبلؼ الثقافات كاألكضاع االقتصادية 

مقة بالمعايير، فيي أف المعايير تيدؼ كالقانكنية كالقيـ االجتماعية بيف الدكؿ، أما القضية الثانية المتع
فإف  (Gray and Manson, 2000) ػإلى كضع مستكل مقبكؿ مف جكدة األداء الميني، ككفقان ل

معايير التدقيؽ الزمة عمى اعتبار أنيا أدكات مرجعية لقياس جكدة العمؿ التدقيقي، كذلؾ ما يمكف 
يمة المراجعة، فيذه المعايير تحد مف االختبلفات في تحقيقو عبر االلتزاـ بمعايير التدقيؽ عند القياـ بم

الممارسات المينية بيف المراجعيف، كبالرغـ مف ذلؾ فإنو مف الصعب تحديد مستكل معيف مف جكدة 
األداء الميني بسبب أف المعايير في األساس شخصية فيي تختمؼ مف مراجع إلى آخر نتيجة لمفركؽ 

 الفردية بيف األشخاص.
                        

 الس بؿ والمناىج المقترحة لتضييؽ والحد مف اتساع فجوة التوقعات  2-10
ىدفان لعمميات التقاضي عمى مدل عشرات السنكات، كىذا األمر  كانت كما زالت شركات التدقيؽ      

لجميكر يعكس التغير في رأم الجميكر فيما يتعمؽ بكظيفة المراجعيف مما يينتج فجكة أكبر لمتكقع بيف ا
كمينة المراجعة، كفي محاكلة لمتقميؿ مف ىذه الفجكة، أيقترح عدة مناىج مف قبؿ الباحثيف كالييئات 

 :(Koh and WOO, 1998: 149-152)المينية كذلؾ كما يمي 
 
 . Expanded Audit reportتبني تقرير المراجعة المطوؿ  -1

يا تقرير مراجع الحسابات كتكقعات أجريت دراسات عدة بحثت في مضمكف الرسائؿ التي يبعث      
الجميكر مف المراجعيف، كمعظـ ىذه الدراسات أيجريت في الغالب في كؿ مف الكاليات المتحدة 

 (Nair and Rittenberg, 1987) األمريكية كالمممكة المتحدة، ففي الكاليات المتحدة أظيرت دراسة
مدققيف كاإلدارة قد تغيرت بفضؿ استحداـ أف تصكرات مستخدمي البيانات المالية بشأف مسئكليات ال

 ,Kelly and Mohrweis)النمكذج المطكؿ )التفصيمي( لتقرير المراجع، كما كجدت أيضان دراسة 

أف تصكرات مستخدمي البيانات المالية بشأف طبيعة المراجعة قد تغيرت بشكؿ جكىرم بعد  (1989
في  (Miller, et. al., 1990)ع، كما ذكر التعديبلت التي أيجريت عمى الصياغة في تقرير المراج
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فيمان مقارنة بالنمكذج  فائدة كأكثر دراستيـ بأف رجاؿ البنكؾ كجدكا أف تقارير المراجعة المطكلة أكثر
القصير لمتقارير، كبشكؿ عاـ فقد قدمت ىذه الدراسات دليؿ بأف النمكذج المطكؿ لتقرير المراجع يعطي 

مية عممية المراجعة، عبلكة عمى تأثير ذلؾ عمى تصكرات قرناء فيـ أفضؿ بشأف نطاؽ كطبيعة كأى
التقرير فيما يتعمؽ بكظيفة المراجعة كالمراجعيف عمى حد سكاء، كذلؾ مفاده أف تقرير المراجعة المطكؿ 

 ساىـ في تضييؽ فجكة التكقعات بطريقة أك بأخرل.
أف المحاسبيف كالمستخدميف  (Holt and Moizer, 1990)أما في المممكة المتحدة فقد كجد       

قد اختمفت تصكراتيـ بشأف معنى التقارير، حيث بينت الدراسة  sophisticated usersالحصيفيف 
اختبلفان طفيفان بشأف السياؽ كالتغيرات في الصياغة الذم أنتج تصكرات مختمفة بشأف معنى التقارير، 

ات بشأف مسئكليات المراجعيف كاإلدارة لـ أف التصكر  (Hatherly, et. al., 1991)فيما بينت دراسة 
 تتأثر بشكؿ جكىرم بسبب تعديؿ صياغة التقرير.

عف المخاكؼ بشأف مستكل التأكيد الذم قد يفترضو  (Hanks, 1992)كما عبرت دراسة       
المستثمريف في التقارير المالية المدققة، فقد اقترح ىذا الباحث بأنو يجب تكسيع تقرير المدقؽ بشكؿ 
أكثر دقة لينقؿ رسالة أكضح كبشكؿ خاص فيما يتعمؽ بمضاميف كما تنطكم عميو عممية المراجعة، 
عبلكة عمى كجكب تعميـ الجميكر بمعنى تقرير المراجعة كنطاؽ العمؿ المراجعي المطمكب لمتعبير عف 

ند إلى أف تقرير المراجعة المست (Gay and Schelluch, 1993)الرأم، كفي استراليا كجدت دراسة 
قد زاد كبشكؿ جكىرم مف فيـ مستخدمي البيانات المالية لعممية  AUP3نشرة ممارسات التدقيؽ 

المراجعة ككظيفة المراجعيف، كطبيعة كمحددات عمميات إعداد التقارير المالية، باإلضافة إلى تأثير 
مؽ باألخطاء الجكىرية التقرير كبشكؿ أقؿ عمى فيـ المستخدميف أيضان بشأف مسئكليات اإلدارة فيما يتع

 كاألسس التي يتـ بمكجبيا تككيف رأم المدقؽ.
أثر التغير في التعديبلت عمى التقرير بمكجب (Monroe and Woodliff, 1994) كما درس       

عمى فجكة التكقعات، فقد أكدت نتائج ىذه الدراسة عمى كجكد فجكة  AUP3نشرة ممارسات التدقيؽ 
بسبب نمكذج تقرير المراجعة  أرائيـكمختمؼ فئات المستخدميف المستطمعة التكقعات بيف المراجعيف 

القديـ، كعميو فقد أظيرت الدراسة أف ىناؾ تأثير جكىرم لمصياغة المعدلة في تقرير المراجعة بمكجب 
AUP3  عمى اعتقادات فئات الدراسة بشأف طبيعة المراجعة كمسئكليات اإلدارة كالمدققيف، كاقترح

تعديبلت الصياغة في تقرير المراجع التي تعالج أجزاء معينة في فجكة التكقعات يجب  الباحثاف أف
 أخذىا في االعتبار مف أجؿ تضييؽ فجكة التكقعات.
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 تعميـ وتثقيؼ مستخدمي البيانات المالية    -2

نات فة لدل مستخدمي البياكجدت بعض الدراسات دليبلن يدعـ االعتقاد القاضي بأف مستكل المعر       
يؤثر في حجـ فجكة التكقعات، كمف ىذا المنطمؽ دافع بعض الباحثيف عف أثر التعميـ في  المالية

في  (Bailey, et. al., 1983)تضييؽ فجكة التكقعات، فعمى سبيؿ المثاؿ الدراسة التي أجراىا 
لمراجعة، حممكا الكاليات المتحدة األمريكية كجدت أف مستخدمي البيانات المالية األكثراطبلعان بشأف ا

مراجعي الحسابات مسئكلية أقؿ بشأف البيانات المالية مقارنة بالمستخدميف األقؿ معرفة، كبناءن عميو 
يكجد فجكة أكبر لمتكقعات بيف المراجعيف كمستخدمي البيانات المالية األقؿ معرفة، كبالمثؿ كجدت 

فة بأمكر المحاسبة كالتمكيؿ أف المستخدميف األكثر معر  (Epstein and Geiger, 1994)دراسة 
كتحميؿ االستثمار أقؿ احتماال لممطالبة بمستكل أعمى مف التأكيد مف مراجع الحسابات في تقريره الذم 
يصدره كبالتالي اقترح الباحثاف طريقان كاحدة لتضييؽ فجكة  التكقعات كىي مف خبلؿ زيادة اىتماـ 

ؿ زيادة المعرفة كاالىتماـ لدل المستخدميف فإنو الجميكر بطبيعة كمحددات عممية المراجعة، كمف أج
مف األىمية بمكاف تكصيؿ رسالة بشأف خصائص كمحددات عممية المراجعة كمما سنحت فرصة لذلؾ، 

 كاجتماع الجمعية العمكمية السنكم مثبلن.
أثر التعميـ عمى تصكرات طبلب المرحمة الجامعية  (Monroe and Woodliff, 1993)اختبر       

كلى لمرسائؿ التي يبمغيا تقرير مراجع الحسابات في استراليا، كذلؾ عمى مرحمتيف، المرحمة األكلى األ
في بداية الفصؿ الدراسي كالمرحمة الثانية في نياية الفصؿ الدراسي، حيث كانت فئات الطمبة 

كالمجمكعة المستطمعة آراءىـ ضمف مجمكعتيف، مجمكعة مف طبلب السنة النيائية في دراسة التدقيؽ، 
الثانية مف طبلب السنة النيائية في دراسة التسكيؽ، كقد بينت الدراسة أف اعتقادات طبلب المراجعة 
بشأف مسئكليات المراجعيف كمكثكقية القكائـ المالية كالتأكيد بشأف استمرارية المنشأة قد اختمفت بشكؿ 

طبلب المراجعة اعتقادان بتحمؿ جكىرم عمى مدل الفصؿ الدراسي، ففي نياية الفصؿ الدراسي أبدل 
، كأف القكائـ المالية المدققة أكثر اعتمادية المسئكلية بشأف القكائـ المالية المراجع لمستكل أقؿ بكثير مف

كمستكل أقؿ مف التأكيد المطمكب مف المراجع بشأف اآلفاؽ المستقبمية لمشركة، كاالستمرارية التي 
النتائج التي حصؿ عمييا الباحثكف عف نفس المكاضيع في  تيستشرؼ مف تقرير المراجع كذلؾ بخبلؼ

بداية الفصؿ الدراسي مف ىذا المنطمؽ أشارت نتائج الدراسة أنو مف الممكف أف يككف التعميـ منيجان 
فعاالن في تضييؽ فجكة التكقعات، كما أضافت الدراسة بأف ىناؾ حاجة لمزيد مف البحث مف أجؿ 
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ميـ العاـ المطمكب مف أجؿ تعميـ مستخدمي القكائـ المالية بشأف طبيعة معرفة الكـ كالمحتكل مف التع
 المراجعة.

 اتباع مناىج تدقيؽ مييكمة  -3

مف األساليب التي   Audit Decision Aids (ADA)تعتبر مساعدات القرار في المراجعة      
مراجعة كلمقابمة تستخدميا شركات المراجعة لتنفيذ منيج المراجعة المخطط لزيادة جكدة عممية ال

احتياجات مستخدمي القكائـ المالية كتطكير أداء المراجع في اتخاذ القرارات المتعمقة بالمشكبلت غير 
المييكمة كتتضمف ىذه الكسائؿ، نظـ دعـ اتخاذ القرار، كنظـ الخبرة كالشبكات العصبية، كقد جاء 

ستجابة مف قبؿ بعض شركات التدقيؽ االستخداـ المتزايد لمساعدات القرار في المراجعة كنكع مف اال
مف أجؿ تضييؽ فجكة التكقعات عمى أمؿ أف يحد ذلؾ مف في نياية المطاؼ مف التبعات القانكنية، 
كما أممت ىذه الشركات عبر تبنييا مناىج تدقيؽ مييكمة بشكؿ أكبر أف تستمر في تقديـ خدمات 

 مراجعة ذات جكدة عالية عمى الدكاـ.
بفحص فاعمية استخداـ شركات التدقيؽ لمناىج تدقيؽ مييكمة كشبو  (Purvis, 1987)قامت       

مييكمة في طرؽ جمع البيانات، كتكصمت إلى أف مف شاف فرض مناىج مييكمة في عممية التدقيؽ أف 
يككف لو جكانب عممية كأخرل غير عممية، عبلكة عمى أف ذلؾ ال يؤدم إلى كجكد تكافؽ بيف شركات 

مف ناحية تطبيقية األثر القانكني  (Jenngings, et. al., 1993)لجت دراسة التدقيؽ، كما عا
لبلستخداـ المتزايد لمساعدات القرار في المراجعة كمناىج المراجعة المييكمة في بيئة المراجعة، ككشفت 
نتائج الدراسة بأف مساعدات القرارات ىذه يستخدميا القضاة بمثابة معايير بديمة، كمعنى ذلؾ أف 

قضاة يقبمكف كيستخدمكف مساعدات القرارات في المراجعة كمنيج لزيادة، أك عمى األقؿ المحافظة ال
 عمى، معايير التدقيؽ.

 
 توسيع نطاؽ مسئوليات المدقؽ وتحسيف استقاللو  -4

أيضان طرؽ أخرل مف أجؿ تضييؽ فجكة  (Humphery, et. al., 1993)اقترحت دراسة       
لباحثيف بأنو ليس مف الجيد أف ييتكقع مف الجميكر بناء آماليـ عمى التكقعات، فقد ذكر ىؤالء ا

المراجعيف، بصفتيـ كاشفي غش، بكاسطة تعميـ ىذا الجميكر أك بكاسطة تعديؿ في طكؿ تقرير 
المراجع أك االدعاء بأف فشؿ شركات المراجعة المشيكرة ىي استثناءات، كبدالن مف ذلؾ قدمكا ثبلثة 

تأسيس ىيئو مستقمة لممراجعة مف أجؿ تحسيف استقبلؿ المراجع مف خبلؿ  (1ف: اقتراحات في ىذا الشأ
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( تكسيع 2االشراؼ عمى تعييف المراجعيف لدل الشركات الكبرل كلتنظيـ أتعاب عمميات المراجعة، 
نطاؽ مسئكليات المدققيف بإصدار تشريع ينص بشكؿ صريح عمى مسئكليات المراجع تجاه حممة 

أف يككف كاضحان كبشكؿ ال التباس فيو أف مف كاجب ( 3 حممة األسيـ المحتمميف،األسيـ كالدائنيف ك 
المراجعيف الكشؼ عف الغش، إال أنو كقبؿ تنفيذ أم مف ىذه الحمكؿ تكجد حاجة لتقييـ، كبعناية كبيرة، 

 حجـ كضخامة فجكة التكقعات كالتكاليؼ كالمنافع المرتبطة بتنفيذ تمؾ الحمكؿ المقترحة.
عمى فرض المزيد مف المسئكليات عمى المراجع كخصكصان فيما  (O'malley, 1993)ؽ كاف      

يتعمؽ بالمسئكلية عف كشؼ الغش، حيث اقترح أربعة مسئكليات إضافية يجب عمى المينة أخذىا بعيف 
 complianceاالعتبار كىي: تقييـ اإلدارة كالمراجع ألنظمة الرقابة الداخمية، كاالمتثاؿ لئلببلغ 

reporting المنظميفإلى ، كالتقرير المباشر مف قبؿ المراجع regulators كمشاركة المراجع في ،
التقارير المالية الفترية، كقد أكضح ىذا الباحث بأف ىذه المسئكليات تزيد مف تيديدات المسئكلية 

 القانكنية، ما لـ يتـ التعامؿ مع تمؾ المسئكليات. 
ؽ سكؼ لف يككف مجديان ما داـ النظاـ القانكني يتعامؿ مع إف أم تكسيع لمسئكليات المدق      

 المراجعيف كآلية لنقؿ المخاطر، يككف فييا المراجعكف ىـ مف يينقؿ ليـ الخطر بشكؿ أساس، حيث أكد 

(Lochner, 1993)  بأنو ليس مف العدؿ أف ييتكقع مف المراجعيف تحمؿ مسئكليات إضافية بدكف كجكد
 عمميات التقاضي المحتممة كالمترتبة عمى تمؾ المسئكليات الجديدة.التأميف الكافي ليـ ضد 

معياران لمعالجة فجكة التكقعات، ككاف رأيو بأف المعيار األكثر عدالة  (Knutson, 1994)إقترح      
ىك تحميؿ المراجعيف مسئكليات في إطار ما يجب عمييـ معرفتو كليس في إطار مستكل عاؿو مستحيؿ 

أف يعرفكه، عبلكة عمى أف ال يككف االعتماد عمى تقرير المراجع مقيدان في إطار  مما يفترض فييـ
مجمس إدارة الشركة كالمساىميف الحالييف، بؿ المساىميف المحتمميف أيضان، كفي إطار دراسة 

(Rabinowitz, 1996)  تمت اإلشارة إلى بعض جكانب القصكر في عممية المراجعة التي كانت
مستكل ثقة الجميكر في المينة، كقد افترضت ىذه الدراسة حمكالن لتعكيض تمؾ  نتيجتيا انخفاض في

الجكانب مثؿ، تحسيف ىياكؿ الرقابة المحيطة بالمدراء في قمة اليـر التنظيمي في الشركة كالمدراء 
التنفيذييف، كتعييف المدققيف بمكجب اعتبارات الخبرة كالتدريب الذم يتمتع بو المدقؽ في مجاؿ أعماؿ 
الكحدات التي سيقكـ بتدقيقيا)التخصص(، كزيادة التفاعؿ فيما بيف المدققيف الخارجييف كالمدققيف 
الداخمييف، كمراجعة التقاليد الدارجة في التكظيؼ، كتطكير إجراءات تدقيؽ أكثرفاعمية كأخيران، تعزيز 

 أدكار لجاف التدقيؽ.
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 في تضييؽ فجوة التوقعات Porterمنيج  2-11
رؤل جديدة بشأف ىيكؿ كمككنات كمدل فجكة تكقعات األداء في  (Porter, 1993)قدمت       

 ،التدقيؽ كدعت إلى أف دراستيا أشارت إلى منيج عقبلني كشامؿ مف أجؿ تضييؽ فجكة التكقعات
حيث اقترحت بأنو عندما ينتقد الجميكر أداء المراجعيف في ميمة معينة يجب تحميؿ القضية مف أجؿ 

ة إلى أم مككف مف مككنات الفجكة يمكف أف تيعزل إليو ىذه المسألة، ىؿ ىك بسبب قصكر معرف
المعايير، أـ قصكر في أداء المراجع أـ تكقعات غير معقكلة مف قبؿ المستخدميف؟، كمف ثـ ينبغي 
 تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة، كقد أكصت الدراسة مجتمع المينة بأف يتبنى ىذا المنيج مف

 أجؿ تضييؽ فجكة تكقعات األداء في المراجعة.
أف الفكرة العامة في سبيؿ تضييؽ فجكة  (Shaikh and Talha, 2003: 522)بينت دراسة       

التكقعات ىي، بناء حمكؿ بأقصى حد ممكف عمى أساس الحكارات المستمرة بيف األطراؼ المعنية بيدؼ 
كأف اإلجراءات التالية يجب تنفيذىا بنجاح، مع األخذ  تحقيؽ أكبر قدر مف التكافؽ بيف تمؾ األطراؼ

في االعتبار كؿ األمكر التي أدت إلى كجكد فجكات بيف المراجعيف كمستخدمي البيانات المإليو، كذلؾ 
عمى مدل سنكات عدة قادمو، كىذه اإلجراءات تشمؿ: كضع معايير خاصة باألىمية النسبية لممدققيف 

ة، االفصاح مف قبؿ المراجع عف مستكيات األىمية في رسالة االرتباط، عند تدقيؽ البيانات المالي
االفصاح مف قبؿ المراجع عف مستكيات األىمية النسبية في تقرير المراجع، تحديد المسئكلية في لغة 
خطاب االرتباط، تقميؿ فجكة االتصاؿ مف خبلؿ الرسالة التي يبعثيا تقرير المراجعة النظيؼ، تشكيؿ 

مة لئلشراؼ عمى تنظيـ مينة المراجعة، إجراء تحسينات بشأف التقرير عف استمرارية الشركة ككالة مستق
كتثقيفيـ بشأف طبيعة ككظيفة  ي البيانات الماليةمف قبؿ كاضعي المعايير، كأخيران تعميـ مستخدم

 المراجعة.
ة المجتمع المالي طرفان كاحدن مف عدة أطراؼ تشكؿ بيئ يعتبر مراجع الحساباتيرل الباحث أف       

كالمعنييف بنتائج عممية المراجعة، كيحكـ ىذا المجتمع حالة دائمة كمستمرة مف التبايف كتعارض 
المصالح، حيث ال تجد طرفاف في ىذه البيئة يجتمعاف عمى ىدؼ أك رؤية محددة تتعمؽ بالمطمكب مف 

لة التغيير المستمرة لدل مينة المراجعة بشكؿ عاـ أك مراجع الحسابات بشكؿ خاص، عبلكة عمى حا
فقد أيد  الحسابات في األساس عمـ اجتماعي، تمؾ األطراؼ في كؿ زماف كمكاف، كلككف تدقيؽ

(Sikka, et. al., 1998: 302)  كجية النظر القاضية بأف فجكة التكقعات مف الممكف تقميميا، اذا لـ
، لكؿ مستخدمي البيانات المالية تستبعد بشكؿ كمي، فقط اذا تـ نقؿ نكايا المراجعيف، كبشكؿ صحيح
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كالمشرعيف حيث ارتبط ىذا االعتقاد باالفتراض القائـ عمى أف ىناؾ قراءة كاحدة صحيحة فقط لتقرير 
كبمقتضى  ،المراجع، كأف ىذه القراءة ىي القراءة المطابقة لقيـ األداء المفضمة مف كجية نظر المينة

عمى فجكة التكقعات، كذلؾ نظران الختبلؼ االعتقادات ىذا االعتقاد يفيـ أنو مف المستحيؿ القضاء 
َوَلْو َشاَء َربَُّؾ َلَجَعَؿ "كالنكايا بيف المراجعيف كباقي أطراؼ المجتمع المالي كذلؾ تصديقان لقكلة تعالى: 

ـَ َربَُّؾ َوِلَذِلَؾ َخَمقَ  *النَّاَس أ مًَّة َواِحَدًة َوال َيزَال وَف م ْخَتِمِفيفَ  ـَ ِإال َمْف َرِح ـْ َوَتمَّْت َكِمَمة  َربَِّؾ أَلْمأَلفَّ َجَينَّ ي 
  .)119 - 118 :)سىرة هىد، اآليبث "ِمَف اْلِجنَِّة َوالنَّاِس َأْجَمِعيفَ 

مف أسباب الفجكة بيف المراجعيف كالمجتمع  %34أف  (Porter, 1993)تكصمت دراسة لقد          
 %16تكقعات غير معقكلة مف قبؿ المستخدميف، بينما  بما فييـ مستخدمي البيانات المالية   يعكد إلى

بسبب عدـ كفاية المعايير ككفقان ليذه % 50مف الفجكة بسبب األداء غير الكافي مف قبؿ المراجعيف، ك
رساء مزيد مف المعايير سكؼ يؤدم إلى  النتائج نجد أف مف شأف إجراء حكارات بيف األطراؼ المعنية كا 

ببات الفجكة، كىذه ببل شؾ نسبة كبيرة كلك عمى األقؿ في نيكزلنده، البمد مف مس %84تقميؿ ما نسبتو 
التي أيجريت فييا الدراسة، كىذا أمر ال شؾ بأنو الفت لمنظر، كال يكجد سبب لمتفكير بأف األمكر 

 .(Shaikh and Talha, 2003: 523)مختمفة في باقي أنحاء العالـ 
كتأسيسان عمى فكرة االختبلؼ السابؽ  (Portet, 1993)اسة كانطبلقان مف النتائج السابقة لدر       

االشارة إلييا كمف منطمؽ المناىج المتعددة المقترحة لتضييؽ فجكة التكقعات، يمكننا القكؿ بأنو يمكف 
في الممارسة العممية يككف مف شأنيا التخفيؼ مف حدة  كفاتباع استراتيجية كاضحة يتبناىا المراجع

ألداء سكاء كانت فجكة قصكر أداء أك قصكر في المعايير، لكي يككف ىناؾ منطؽ الفجكة المتعمقة با
مقبكؿ التياـ المراجعيف في حالة فشؿ عمميات المراجعة، بأنيـ سببان رئيسان كمباشران في الفجكة الكمية 

ت األداء، لتيـ قانكنان مبنيان عمى ما يمكف أف نسميو الفجكة المعقكلة لتكقعاءلمتكقعات كليككف أساس مسا
كما ييقترح بأف تككف ىذه االستراتيجية ىي، أداء عممية المراجعة في إطار التخصص الصناعي 
لمراجعي الحسابات، لما أثبتتو دراسات عدة مف أف ىذه اإلستراتيجية ساىمت في تحسيف مجاالت عدة 

   .تتعمؽ بأداء مراجع الحسابات كبالتالي تقميؿ فجكة التكقعات
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 لث  الفصؿ الثا

تحميؿ استراتيجية التخصص الصناعي في المراجعة وأثرىا عمى بعض المحاور المينية 
 في إدارة عممية المراجعة، وتضييؽ فجوة التوقعات الميمة
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 مقدمة 3-1 
عرؼ التخصص طريقو إلى معظـ الميف المتقدمة مثؿ مينتي الطب كاليندسة، بؿ زادت معظـ       

الميف في العصر الحديث في تخصصاتيا تعمقان بحيث أصبح التخصص ىك السمة المميزة لمعظـ 
ينة األقؿ أىمية عف باقي الميف المتقدمة، إذا لـ تكف الميف المعاصرة، كمينة المراجعة ليست بالم

تضاىييا في األىمية، نظران لمدكر الذم تقكـ بو سكاء عمى المستكل االقتصادم أك االجتماعي، كنتيجة 
لتطكر األنشطة االقتصادية كتعدد مجاالتيا كتنكع األشكاؿ القانكنية التي تخضع ليا كدرجة التعقيد 

ة كالممارسات المحاسبية المصاحبة ليا، كنتيجة لظيكر العديد مف حكادث الفساد المبلزمة ليذه األنشط
فبلس العديد مف منشآت االعماؿ الدكلية الكبرل كالتي كاف أبرزىا شركة  لمطاقة كما  Enronالمالي كا 

فقد أضحى التخصص  Arthur Andersonتبعة مف انييار لكبرل شركات المحاسبة الخمس 
 عة بمثابة متبلزمة أداء بالنسبة لمينة المراجعة في السنكات األخيرة.الصناعي في المراج

إف مف شأف فيـ طبيعة النشاط أك الصناعة التي يعمؿ بيا عميؿ المراجعة أف يحسف مف قدرة       
المراجع عمى ممارسة شكو الميني فيما يتعمؽ باالعتراؼ كالتقييـ السميـ لمعمميات كاألحداث المرتبطة 

شاط، كقد أدركت شركات المراجعة أىمية التخصص الصناعي في تقديـ خدمات المراجعة بذلؾ الن
-Minutti)بجكدة عالية عندما اعادت ىيكمة ممارسات التأكيد التي تقكـ بيا عمى أساس األنشطة 

Meza, 2013: 80)  قامت شركة  1993الصناعية ففي عاـKPMG Peat Marwick's  بإعادة
اس خدمات التخصص الصناعي ككانت بذلؾ الشركة الرائدة مف الشركات ىيكمة أعماليا عمى أس

 :Ali, et. al., 2008)الكبرل الخمس آنذاؾ التي تنفذ خدمات المراجعة عمى أساس صناعة العميؿ 

إلى عمميات إعادة الييكمة تمؾ عمى أنيا اتساقان  (Gramling and Stone, 2001: 1)كقد أشار  (91
مف قبؿ المعايير المينية لممراجعة بشأف فيـ طبيعة الصناعة التي ينتمي إلييا  مع التركيز المتنامي

 عميؿ المراجعة كمجاؿ اعمالو.
 Theأظير االستطبلع الذم أجراه مكتب المحاسبة العاـ في الكاليات المتحدة االميركية       

United State General Accountancy Office (GAO) عامة أف الشركات المساىمة ال
المشاركة في االستطبلع تفضؿ اجراء عمميات المراجعة لبياناتيا بكاسطة شركات المراجعة التي ليا 

كما تكحي التمميحات الصادرة عف كبار  (GAO, 2003: 27)تاريخ معركؼ في مجاؿ صناعة معينة 
بعض  شركات التدقيؽ في الكاليات المتحدة بأف التخصص الصناعي ىك ىدؼ مف أجؿ زيادة اىمية

كىذا يعني أف شركات المراجعة  (Hogan and Jeter, 1991: 1)ىذه الشركات، إذا لـ يكف كميا، 
المعنية حصمت عمى منافع مف التخصص الصناعي، إما اف تككف ىذه المنافع في زيادة حصتيا 
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 .Ali, et)السكقية أك زيادة في أرباحيا أك في جكدة المراجعة أك مجرد الحفاظ عمى حصتيا السكقية 

al., 2008: 91). 

في سكؽ خدمات المراجعة ذك أىمية قصكل في الكاليات المتحدة إن اعتببر انتخصص انصىبعي       
اعتبر المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف مسألة التخصص  مف حقيقة أف أيضان األمريكية لينعكس 

 ,AICPA)القرف الحادم كالعشريف بأنيا كاحدة مف أكبر خمسة قضايا تؤثر في مينة المراجعة في 

بأىمية  GAOكقد اعترؼ مكتب المحاسبة العاـ في الكاليات المتحدة األمريكية ، (12 :1998
بأف شركات  2008الصادر عاـ  تقريرهفي  ذلؾإلى التخصص الصناعي في المراجعة عندما أشار 

تسكيؽ الخدمات ذات العبلقة المراجعة المتخصصة صناعيان قد تستثمر تخصصيا فيما يتعمؽ بتطكير ك 
بعممية المراجعة كالتي تعتبر خدمات محددة بعمبلء التدقيؽ لصناعة معينة، عبلكة عمى تقديـ مستكيات 

 . (GAO, 2008: 111)أعمى مف التأكيد

لقد أثمر ذلؾ كمو عف تكجيو األدب المحاسبي لبلىتماـ بدراسة التخصص الصناعي في مراجعة      
مى كثير مف المحاكر المينية كالقضايا التي تؤرؽ مينة المراجعة مثؿ فجكة التكقعات، الحسابات كأثره ع

فقد تعددت الدراسات التي تناكلت بالبحث كالتحميؿ مكضكع التخصص الميني منذ نياية القرف العشريف 
، (Owhoso, et. al., 2002)، (Gramling and Stone, 2001)منيا عمى سبيؿ المثاؿ 

(Krishnan, 2003) ،(Low, 2004) ،(Chung and Sanjay, 2003) ،(Lim and Tan, 

2008) ،(Cadman and Stein, 2007) ،(Dunn, et. al., 2000) ، ،متكلي، 2005)لبيب( ،)
( كلعؿ مف أىـ ما تكصمت إليو ىذه الدراسات مف 2011(، ك)المقطرم، 2008(، )جماؿ الديف، 2006

ة في إطار التخصص الصناعي تمثمت في، تقكية سكؽ خدمات نتائج ايجابية ألداء عممية المراجع
المينة، كاالرتقاء بمستكل المنافسة كالخبرة كاألداء الميني، كزيادة قدرة المراجعيف المتخصصيف عمى 
اكتشاؼ كـ أكبر مف األخطاء المتخصصة في القكائـ المالية كاكتشاؼ كمكاجية أساليب إدارة األرباح 

الكمية لعممية ديرات المخاطر المبلزمة كالمخاطر المالي، كارتفاع درجة دقة تقالمحاسبية كاالحتياؿ 
المراجعة، فضبلن عف تدعيـ استقبلؿ المراجع كاحتفاظو بيذا االستقبلؿ سكاء في الحقيقة أك المظير 

 كاألثر اإليجابي عمى جكدة المراجعة كجكدة اإلفصاح، ككذلؾ المساىمة في تضييؽ فجكة التكقعات.
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 مفيـو التخصص الصناعي لممراجع 3-2
يعد تحديد المؤسسات الصناعية المتخصصة في مجاؿ معيف ميمة صعبة، كقد اتبع الباحثكف       

األكاديميكف مسارات متنكعة لتحقيؽ ذلؾ كأكثر الطرؽ شيكعان ىي تمؾ التي تفترض أف المؤسسات 
ة في ىذا المجاؿ الصناعي )متكلي، صاحبة أكبر حصة في السكؽ لكؿ نشاط صناعي ىي المتخصص

( كقبؿ الخكض في المفاىيـ المختمفة لمتخصص الصناعي سكاء عمى مستكل المراجع 175: 2006
الفردم أك شركة المراجعة، تجدر االشارة إلى أنو مف األىمية بمكاف التعرض لمفيكـ الخبرة باعتبارىا 

  .Expertiseكالميني  Experienceمصدران لمتخصص كالتفرقة بيف نكعي الخبرة العاـ 
أك ما يطمؽ عميو  Experienceإلى الخبرة العامة  (Bonner and Lewis, 1990: 2)تنظر       

سنكات الممارسة أك األقدمية بأنيا طكؿ المدة التي يقضييا شخص معيف في كظيفة متخصصة أك في 
ف كاف يصعب كصفيا في  ( أف الخبرة19: 2000أداء ميمة محددة، بينما يرل )عبد الكىاب،  العامة كا 

مجاؿ المراجعة، لكف ليا دالئؿ كمقاييس يمكف مف خبلليا تحديد مفيكـ الخبرة عف طريؽ دراسة 
العكامؿ العقمية التي يستخدميا المراجعكف، كالتي تعمؿ عمى تحديد أبعاد اكتساب المعمكمات 

ف طريقيا يتـ تحديد األنكاع الخاصة مف كاستخداميا، كتحديد عكامؿ كمعايير تقييـ المعمكمات كالتي ع
المعمكمات ذات االىتماـ  كالتركيز مف قبؿ المراجعيف، كمف ثـ يمكف استخداـ مفيكـ أك مضمكف 

 سنكات الممارسة لتحديد مفيـك الخبرة.
بأنيا القدرة عمى  (Bonner and Lewis, 1990: 2)فتعرفيا  Expertiseأما الخبرة المينية       

اـ المعقدة غير الييكمية بطريقة متميزة، اعتمادان عمى المعرفة المتراكمة في مجاؿ يكؼء لمماألداء ال
أف سنكات  (Bonner and Lewis, 1990: 6)معيف كاإلجراءات المحددة ألداء تمؾ المياـ، كترل 

بة الخبرة ليست مؤشر مقبكؿ عمى تخصص المراجع كبدالن مف ذلؾ تفترض أف المعرفة كالقدرات المطمك 
 ألداء ميمة مراجعية محددة سكؼ تككف مؤشرات أفضؿ عمى تخصص المراجعيف.

تعرض األدب المحاسبي لمفاىيـ متعددة لمتخصص الصناعي في مجاؿ مراجعة الحسابات في       
دراسات عدة فمف ىذه الدراسات مف عرؼ التخصص مف ناحية شركة المراجعة كمنيا ما عرفو مف 

 فسو كذلؾ كما يمي:ناحية مراجع الحسابات ن
 

 مفيـو التخصص الصناعي في المراجعة عمى مستوى شركات المراجعة: 3-2-1
شركة المراجعة المتخصصة صناعيان بأنيا تمؾ  (Neal and Riley, 2004: 170)عرؼ       

الشركة التي تميز نفسيا عف منافسييا فيما يتعمؽ بحصتيا في سكؽ المراجعة في صناعة معينة، كما 
بأنو لمحكـ عمى اعتبار مكتب مراجعة ما متخصصان، يجب أال تقؿ  (Dunn, et. al., 2000)ت أشار 
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مف عدد الشركات التي تنتمي لصناعة معينة أك  %10 نسبة الشركات التي يراجعيا ىذا المكتب عف
 Mayhew and)جممة اتعاب المراجعة عمى مستكل شركات ىذه الصناعة، فيما عرؼ 

Wilkins,2003: 41)  مكاتب المراجعة المتخصصة بأنيا المكاتب التي تستحكذ عمى حصص سكقية
ة عأف مكاتب المراجإلى ( 16: 2008مف عمبلء قطاع معيف كأشار )األبيارم،  %20تعادؿ 

ىي المكاتب التي لدييا حصص سكقية جكىرية مف عمميات مراجعة القطاع نسبة إلى المتخصصة 
 دـ خدمة المراجعة لمنشآت نفس القطاع.حصص منشآت المراجعة األخرل التي تق

فيما عيرؼ المتخصصكف صناعيان باعتبارىـ ركاد السكؽ في المراجعة باالستحكاذ عمى ما يزيد       
مف حصة السكؽ في مجاؿ خدمات المراجعة، مف حيث عدد العمبلء في صناعة محددة  %20عف 

(Ali, et. al., 2008: 91) ، ،مى أف تكافر نظاـ معمكمات متكامؿ ( ع175: 2006كيؤكد )متكلي
كأنظمة رقابة داخمية فعالة مع تكافر معايير مينية كتحديد لمتطمبات إعداد التقرير بشأف متطمبات 
المراجعة في صناعة معينة دكف غيرىا سكؼ يؤدم إلى تخصص المراجع في تكنكلكجيا محاسبية 

اصة بالصناعة المعنيو، كذلؾ بيدؼ كرقابية كيجعمو يطبؽ اجراءات كسياسات ككسائؿ محاسبية خ
إعداد التقرير عف األحداث االقتصادية لمعمبلء، األمر الذم يجعميا تحقؽ الميزة التنافسية عف 

 المؤسسات المينية غير المتخصصة.
 

 مفيـو التخصص الصناعي في المراجعة عمى مستوى المراجعيف 3-2-2

( بأنيا امتبلؾ 379: 2003نظر )عزيز،  ييعرؼ التخصص أك الخبرة المتخصصة مف كجية      
 :Bonner and Lewis, 1990)مساحة عريضة مف المعرفة كالميارة العممية في مجاؿ معيف، كترل 

الخبرة المتخصصة بأنيا المعرفة التي يكتسبيا المراجع نتيجة لمتخصص في مراجعة عمبلء صناعة  (2
المتخصصكف في صناعة ما  (Hammersley, 2006: 315)معينة أك أداء مياـ محددة، كتعرؼ 

بأنيـ المراجعكف المتخصصكف داخؿ شركاتيـ، كتعد عممية تدريبيـ كممارستيـ لمخبرة محددة في 
أف المراجعكف يكتسبكف خبرتيـ مف  (Stanley and DeZoort, 2007: 135)صناعة معينة، كيرل 

كف الممارسات المحاسبية كالمخاطر مع عمبلء مراجعة في صناعة معينة، مما يجعميـ يألفخبلؿ العمؿ 
بأف المراجعكف المتخصصكف  (Owhoso, et. al., 2002: 884)الخاصة بتمؾ الصناعة، فيما يعتقد

( 368 :2005ىـ أكلئؾ الذيف لدييـ ممارسات مينية كبيرة خاصة بقطاعات معينة، كيعرؼ )مجاىد، 
المراجع المتخصص بأنو المراجع الذم يمتمؾ المعرفة المتميزة كالخبرة كالدراية العممية بمياـ عممية 
المراجعة باإلضافة إلى الصفات الشخصية كاالجتماعية األخرل التي تمكنو مف أداء مياـ عممو بكفاءة 

( 68: 2006ؼ )عكض، كفاعمية، كتساعده في إبداء رأيو عف عدالة القكائـ المالية لعميمة، كتعر 
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التخصص الصناعي بالنسبة لممراجع بأنو قياـ المراجع بأداء خدمات  المراجعة إلى عمبلء ينتمكف إلى 
مكانية  قطاع صناعي كاحد بما يضمف تماثؿ طبيعة العمميات التي تقكـ بيا منشآت ىذا القطاع، كا 

( أف 243: 2007يرل )منصكر، الحصكؿ عمى المعارؼ كالخبرات المتعمقة بطبيعة تمؾ العمميات، ك 
التخصص القطاعي لممراجع يعني إلماـ المراجع بجميع مقكمات مينة المراجعة سكاء تمثمت في اإلطار 
الفكرم لممراجعة أك معايير األداء الميني بأنكاعيا المختمفة كأساليب المراجعة كتطكيع استخداـ جميع 

 ىذه المقكمات في مراجعة قطاع أك نشاط معيف.
عمى ضكء ما تقدـ مف تعريفات سابقة لمتخصص الصناعي لممراجع سكاء كاف عمى مستكل       

المراجعة أك األشخاص نجد أنو ال يكجد اتفاؽ بيف الباحثيف عمى تعريؼ دقيؽ لمتخصص  منشآت
الصناعي، كأف معظـ اآلراء اتجيت لتعريؼ التخصص الصناعي لممراجع في إطار مفيكمو العاـ كىك 

لمتعمقة لمراجع الحسابات في نشاط اقتصادم معيف يتخصص فيو المراجع، األمر الذم المعرفة ا
ينعكس بالضركرة عمى زيادة درجة فاعمية عممية المراجعة الخارجية كاالرتقاء بمستكل األداء الميني 
ة كزيادة ثقة الرأم العاـ في جكدة خدمات المراجعة مما يساعد في النياية عمى الحد مف كتقميص فجك 

 التكقعات القائمة في مينة المراجعة.
 

 أىمية التخصص الصناعي لمراجع الحسابات 3-3
إف التزايد المطرد في التطكرات التقنية كالمعمكماتية، كالتشابؾ المعقد في أركاف النظاـ االقتصادم       

، التي تعمؿ في كحقيقة كجكد اختبلفات جذرية بيف طبيعة كنكعية األنشطة االقتصادية لمنشاة األعماؿ
قطاعات اقتصادية مختمفة كاختبلؼ األكضاع االقتصادية ليا كنظـ المحاسبة كالرقابة الداخمية القائمة 
بيا، كالسياسات المحاسبية كالمتطمبات المحاسبية المميزة لبعض القطاعات االقتصادية دكف األخرل 

تمرة كتصاعدية مف تجميع لممعمكمات كككف عممية الماـ المراجع بطبيعة نشاط العميؿ، تعد عممية مس
كتقكيميا كربط نتائج المعرفة بأدلة أك قرائف اإلثبات كبالمعمكمات المتعمقة بكافة مراحؿ عممية المراجعة، 

: 2005كؿ ذلؾ يؤكد مدل أىمية تخصص المراجع الخارجي في مراجعة نشاط اقتصادم معيف )لبيب،
 و باعتبار ما يمي:(، كيكتسب التخصص الميني لممراجع أىميت102
يعد التخصص الميني لممراجع أحد االتجاىات الحديثة في تطكير مينة المراجعة، كأحد أبرز  .1

سكاؽ مداخؿ االستمرارية في سكؽ المراجعة لمكاجية المنافسة المتزايدة في ظؿ العكلمة كانفتاح األ
ة في أمريكا عاـ ( كيؤكد ذلؾ ما نظرت إليو عينة مف شركات المحاسب413: 2011)المقطرم، 

بأف التخصص الصناعي يعتبر بمثابة مسألة حاسمة لمبقاء في المستقبؿ بالنسبة لشركات  1998
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بأف أحد أىـ  (O'keefe, et. al., 1994: 42)كما بيف  (Ali, et. al., 2008: 91)المراجعة 
لمراجعة مراجعة ذات جكدة عالية ىك اىتماـ عمبلء ا األسباب التي تحكؿ دكف تقديـ عمميات

بالحصكؿ عمى عممية مراجعة بأتعاب منخفضة أكثر مف اىتماميـ بالحصكؿ عمى جكدة مرتفعة، 
عبلكة عمى نقص المعرفة المتخصصة لممراجعيف بالصناعة التي تعمؿ فييا منشأة العميؿ، 

إلى التخصص الصناعي باعتباره ذك أىمية  (Mayhew and Wilkins, 2003: 35)كيشير
ممراجعيف ككنو يمكف مكاتب المراجعة مف استخدامو كأحد االستراتيجيات التنافسية كبيرة بالنسبة ل

 لخدمة مجمكعة كبيرة نسبيان مف العمبلء الذيف يمتمككف نفس الخصائص األساسية.
إدراؾ شركات المراجعة العالمية كالمنظمات المينية كالحككمية ألىمية التخصص في المراجعة،  .2

بإعادة ىيكمة أعماليا عمى أساس خدمات  KPMG Peat Marwick'sحيث قامت شركة 
التي تنفذ  -آنذاؾ  -التخصص الصناعي ككانت بذلؾ الشركة الرائدة مف الشركات الكبرل الخمس 

كقد أعادت باقي  (Ali, et. al., 2008: 91)خدمات المراجعة عمى أساس صناعة العميؿ 
ي تقكـ بيا عمى أساس األنشطة الصناعية، شركات المراجعة الكبرل ىيكمة ممارسات التأكيد الت

ففي الشركات الكبرل يتخصص المراجعكف عمى أساس األنشطة التي يعمؿ في مجاؿ صناعتيا 
ذلؾ بالقكؿ: "أف  Price Waterhouse Coopers (PWC)عمبلء المراجعة، فقد أبرزت شركة 

طبيعة منظمتؾ كىك جنا في المراجعة، في طميعة أفضؿ الممارسات، مصمـ ليناسب حجـ ك نيم
 .(Minutti-Meza, 2013: 80)مستند إلى معرفة صناعية كاسعة النطاؽ" 

كنظران ألف استراتيجية التخصص الصناعي تعتمد في نجاحيا عمى كبر حجـ شركات المراجعة       
فقد قاـ العديد مف  ،كارتكازىا عمى تكافر كـ مناسب مف المراجعيف مف ذكم التخصصات القطاعية

ت المراجعة المينية خبلؿ العقديف السابقيف بعمميات اندماج بغية تكافر القدرات البشرية القادرة شركا
عمى انجاح استراتيجية التخصص كمكاجية عكامؿ المنافسة المتزايدة كمتغيرات العكلمة االقتصادية 

يات المتحدة (، كقد اعترؼ مكتب المحاسبة العاـ في الكال85: 2005كاالجتماعية كالمينية )لبيب، 
US General Accountancy Office (GAO)  بأىمية التخصص الصناعي في المراجعة عندما

بأف"قد تستثمر شركات المراجعة المتخصصة قطاعيان  2008ذلؾ في تقريره الصادر عاـ إلى أشار 
مات تخصصيا فيما يتعمؽ بتطكير كتسكيؽ الخدمات ذات العبلقة بعممية المراجعة كالتي تعتبر خد

 :GAO, 2008)محددة بعمبلء التدقيؽ لصناعة معينة، عبلكة عمى تقديـ مستكيات أعمى مف التأكيد 
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فيما اعتبر المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف مسألة التخصص الصناعي لممراجع عمى أنيا ، (11
 ,AICPA). كاحدة مف أكبر خمسة قضايا تؤثر في مينة المراجعة في القرف الحادم كالعشريف 

1998: 12)     
التأكيد الضمني لمعايير المراجعة األمريكية كالدكلية عمى أىمية التخصص الصناعي بمينة  .3

المراجعة الخارجية، فبالرغـ مف عدـ كجكد معيار يدؿ صراحة عمى ضركرة التخصص الصناعي 
 أداءمنشأة التي يقكـ بإال أف ىناؾ معايير تبيف أف تفيـ المراجع لطبيعة الصناعة التي تعمؿ فييا ال

ية لكي يؤدم عممو عمى أكمؿ كجو، كيساعده ذلؾ في معرفة مكامف أكلالمراجعة فييا يعد ضركرة 
(، 413: 2011كجكد األخطار في تمؾ الصناعات كتخطيط أفضؿ لعمميات المراجعة )المقطرم، 

بات بمثابة كمف أبرز معايير المراجعة التي كاف التخصص الصناعي في مجاؿ مراجعة الحسا
 .استجابة ليا ىي معايير المراجعة األمريكية كالدكلية

مف معايير العمؿ الميداني أف يتـ التخطيط لعممية المراجعة عمى نحك  كؿيقضي المعيار األك       
رئيسان مف ىذا التخطيط، كيمثؿ حصكؿ  لذم يعمؿ فيو جزءان مناسب، كييعد فيـ عمؿ العميؿ كالنشاط ا

معرفة المتعمقة ببيئة نشاط العميؿ اإلطار الذم مف خبللو يمارس دكره في القياـ بأعماؿ المراجع عمى ال
التخطيط اإلستراتيجي لممراجعة، كمف خبلؿ فيـ بيئة األعماؿ المحيطة كفيـ األحداث كالمعامبلت 
ة داخؿ المنشأة يمكف لممراجع تقييـ المخاطر كتحديد الصعكبات التي تكاجو تنفيذ عممية المراجع

حكؿ معرفة طبيعة عمؿ المنشأة  310(، ككذلؾ يشير معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 149 :2006)محمد، 
أف يككف لديو، أك يحصؿ عمى، المالية نو يجب عمى المدقؽ عند اجراء عممية تدقيؽ البيانات إلى أ

ت التي يظف معرفة كافية بطبيعة عمؿ المنشأة تمكنو مف تحديد كفيـ الحاالت كالعمميات كالممارسا
أك عمى الفحص أك عمى تقريره كىذه المعرفة يستعمميا  الماليةف ليا تأثير ميـ عمى البيانات أالمدقؽ ب

المدقؽ في تقدير المخاطر المبلزمة كمخاطر الرقابة كمخاطر األعماؿ كفي تحديد طبيعة كتكقيت 
االختبارات التفصيمية لمعمميات جراءات التدقيؽ كمدل تكزيعيا بيف اختبارات الرقابة العامة ك إكنطاؽ 

 .(71 :2008كاألرصدة )جمعية المجمع العربي لممحاسبيف، 
أنو يجب عمى المدقؽ الحصكؿ عمى المعرفة بطبيعة عمؿ المنشاة قبؿ إلى كما أشار المعيار       

 دارةية لمقطاع كالمالكيف كاإلأكلالمكافقة عمى التكميؼ بالتدقيؽ، كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى معرفة 
كعمى كيفية عمؿ المنشأة المكمؼ بتدقيقيا، كالنظر بإمكانية الحصكؿ عمى مستكل المعرفة المبلئـ 

تفصيبلن كيقـك أكثر إلجراء عممية التدقيؽ، كبعد قبكؿ التكميؼ يتـ الحصكؿ عمى معمكمات اخرل ك 
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ككمما تقدمت عممية صكؿ عمى المعرفة المطمكبة في بداية التكميؼ، حالمدقؽ، حسب المدل العممى، بال
ث كيتـ الحصكؿ عمى معمكمات أكثر، كعمكمان فإف المعرفة دن حى ـ كتي ين قى التدقيؽ فإف تمؾ المعمكمات سكؼ تي 

المدقؽ في اصدار آراءه المينية، كما أف فيـ طبيعة العمؿ  إليوبطبيعة العمؿ ىي إطار مرجعي يستند 
، المشكبلتى تقدير المخاطر كتشخيص كاستعماؿ ىذه المعمكمات بشكؿ مناسب يساعد المدقؽ عم

عممية التدقيؽ بفاعمية ككفاءة، تقييـ أدلة اإلثبات، تكفير خدمات أفضؿ لمعمبلء )جمعية  أداءتخطيط ك 
 .(73: 2008المجمع العربي لممحاسبيف، 

بعنكاف "األطراؼ ذات العبلقة" بأف  550كتقضي الفقرة السادسة مف معيار المراجعة الدكلي رقـ       
المدقؽ يحتاج لمستكل مف المعرفة المتعمقة بطبيعة أعماؿ المنشأة كالجية القطاعية، كذلؾ لتمكينو مف 

المالية تشخيص األحداث كالمعامبلت كالممارسات كالتي قد يككف ليا تأثيران اساسيان عمى البيانات 
المعايير الدكلية ( أف تأكيد 144: 2005(، كيرل )لبيب، 373: 2003)االتحاد الدكلي لممحاسبيف، 

كالمحمية عمى ضركرة حصكؿ المراجع عمى المعرفة الكافية بطبيعة عمؿ أك نشاط عميؿ المراجعة 
يمكف تحقيقو مف خبلؿ مساريف أحدىما تقميدم كيتمثؿ في قياـ المراجع بالسعي نحك الحصكؿ عمى 

جع بالتخصص في أحد المعرفة الكافية بطبيعة عمؿ المنشأة، كاآلخر حديث كيتمثؿ في قياـ المرا
 .القطاعات االقتصادية كمف ثـ اإللماـ بطبيعة نشاط منشأة العميؿ التي تنتمي لتمؾ الصناعات

كعمميان فإنو مف الصعب أف تتكفر لممراجع المعرفة الكافية بطبيعة النشاطات التي تتطمب خدمات       
( أف 1ماـ خياريف أما يضع المراجع  المراجعة، كالتي تجعؿ منو مراجعان لتمؾ النشاطات جميعيا، كىك

يككف لديو اإللماـ الكافي بأمكر الصناعات المكجدة بالبيئة المحيطة التي تتطمب خدماتو، كىذا يتطمب 
منو تكاليؼ ضخمة في الحصكؿ عمى تمؾ المعرفة كتكاليؼ عممية التدريب مما يصعب عمى مكتب 

( 2 .مف غير العممي اإللماـ بكؿ تمؾ الصناعات المراجعة تحمؿ تمؾ التكاليؼ كفي أحياف أخرل يككف
أف يقبؿ المراجع القياـ بعمميات مراجعة في ظؿ عدـ المعرفة الكافية كالمتخصصة بطيعة النشاطات في 
البيئة المحيطة، كفي ىذه الحالة قد تككف المنشأة التي يراجعيا ضمف صناعات تتميز بمخاطر مرتفعة 

تقاضي كمف ثـ يتحمؿ المراجع دفع تعكيضات قد تفكؽ امكانياتو كىك ما يعرض المراجع لمخاطر ال
(، كيؤكد 414: 2011المقطرم، ميكر بالمراجع كبالمينة عمكمان )فضبلن عف فقداف الثقة مف قبؿ الج

بأف السبب في أغمب حاالت  (Stanly and DeZoort, 2007: 131)دراسة  إليوذلؾ ما أشارت 
عدـ معرفة المراجع في صناعة إلى دثت في الفترة الماضية يعكد إخفاقات عمميات المراجعة التي ح

 العميؿ.
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ييعد التخصص الصناعي في المراجعة أحد المحددات الميمة الختيار المراجع الخارجي، حيث أكد  .4
 2003في عاـ  GAOاالستطبلع الذم أجراه مكتب المحاسبة العاـ في الكاليات المتحدة األمريكية 

ة العامة المشاركة في االستطبلع تفضؿ إجراء عمميات المراجعة لبياناتيا أف الشركات المساىم
بكاسطة شركات المراجعة التي ليا تاريخ معركؼ مف الخبرات في مجاؿ صناعة معينة، كأف ما 

مف استجابات الشركات المشاركة في االستطبلع أكدت أف التخصص الصناعي قد  %80نسبتو 
كما يعد  (Ali, et. al., 2008: 91)عند اختيارىـ لمراجع جديد  يككف األىـ، أك األكثر أىمية،

التخصص الصناعي أحد الدكافع الميمة الختيار المراجع في الصناعات التي تخضع لمستكيات 
أعمى مف التنظيـ كتمؾ الصناعات التي تكاجو معدالت نمك سريعة، كما يزيد احتماالت االستعانة 

لدكؿ التي يتسع فييا اإلفصاح في التقارير المالية كأيضان في بالمراجع المتخصص صناعيان في ا
 (.247: 2007الدكؿ التي تختمؼ فييا المحاسبة المالية عف المحاسبة الضريبية )منصكر، 

تخفيض االستعانة بالخبراء مف قبؿ مراجع الحسابات، حيث يحتاج المراجع أثناء أداء ميمة  .5
بالتعاكف مع منشأة العميؿ أك بصكرة مستقمة عمى شكؿ المراجعة إلى أف يحصؿ عمى أدلة إثبات 

تقارير أك آراء أك تقييمات أك بيانات مف خبير كمف أمثمة ذلؾ ما يمي )جمعية المجمع العربي 
 (:108: 2008لممحاسبيف القانكنييف، 

  تقييمات ألنكاع معينة مف األصكؿ، كاألراضي كالمباني كالمصانع كاآلالت كاألعماؿ الفنية
 حجار الكريمو.كاأل

  تحديد الكميات أك حالة بعض األصكؿ، مثؿ المعادف المخزنة عمى شكؿ أككاـ، كالمعادف
 الدفينة كاالحتياطيات النفطية كالعمر اإلنتاجي المتبقي لممصانع كاآلالت.

 .تحديد المبالغ باستخداـ تقنية أك طرؽ متخصصو، مثؿ التقييـ االكتكارم في التأميف 
 ز في المقاكالت تحت اإلنجاز.قياس العمؿ المنج 
 .اآلراء المتعمقة بتفسير االتفاقيات كالقكانيف كاألنظمة 

بعنكاف "االستفادة مف عمؿ خبير" أف ثقافة كخبرة  620كقد أشار معيار التدقيؽ الدكلي رقـ       
مف المدقؽ المدقؽ تساعدانو عمى أف يككف حسف االطبلع عمى أمكر العمؿ بشكؿ عاـ، كلكف ال يتكقع 

أف يككف لديو االطبلع الكاسع كالشخص المتدرب أك المؤىؿ لمزاكلة حرفة أخرل، كعند التخطيط 
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لبلستفادة مف عمؿ خبير، عمى المدقؽ تققيـ الكفاءة المينية لمخبير كذلؾ باإلضافة إلى تقدير 
رت لدل المدقؽ (، كمف ثـ فإذا تكاف416-412: 2003مكضكعية الخبير )االتحاد الدكلي لممحاسبيف، 

المعرفة المتخصصة في نشاط العميؿ فإف ذلؾ قد يخفض مف االستعانة بالخبراء إلى درجة كبيرة في 
 (.416: 2011حاالت كثيرة )المقطرم، 

رغبة مراجع الحسابات في تعزيز سمعتو المرتبطة بتقديـ خدمات ذات جكدة عالية، حيث ينتج عف  .6
فع مف التأكيد مقارنة بعمميات المراجعة المقدمة مف ذلؾ تقديـ المكتب المتخصص لمستكل مرت

كبذلؾ أصبح التخصص  (Craswell, et. al., 1995: 302)مكاتب مراجعة غير متخصصو 
الميني لممراجع يمثؿ إحدل االسترتيجيات التي يتبعيا المراجع أك شركات المراجعة لممنافسة في 

 .(Mayhew and Wilkins, 2003: 41)سكؽ المينة بدالن عف األتعاب 
يعتبر أحد محددات أتعاب المراجعة الخارجية، حيث تعد ىذه االستراتيجية أحد كسائؿ تطكير كرفع  .7

نسبة األتعاب  العادلة في  مستكيات األتعاب كتعطي قكة تفاكض لممراجع مع العمبلء حكؿ تحديد
ي رفع كفاءة مقابؿ الخدمات الصناعية المتخصصة التي تقدميا ىذه المكاتب، كما تساعد ف

مؤسسات المراجعة المينية في االستفادة مف كفكرات الحجـ لتحديد النسبة العادلة لؤلتعاب )متكلي، 
2006 :188.) 

 مقاييس التخصص الصناعي لممراجع الخارجي 3-4
بأنو يمكف تحديد ما إذا كانت مؤسسات المراجعة تعد  (Krishnan, 2001)بينت دراسة       

 (:176: 2006)متكلي،  شركات معينة أـ ال، يتـ مف خبلؿ المقاييس اآلتيةمتخصصة في مراجعة 
 يجب أف تحصؿ عمييا المؤسسات في سكؽ شركات ىذه الصناعة.تحديد نسبة تحكمية معينة  .1
تحديد المتخصصيف في الصناعة مف خبلؿ أكبر المكرديف أك مقدمي الخدمة في كؿ صناعة  .2

رديف إذا كاف ىناؾ فركقان كاضحة بيف الثاني كالثالث أك باإلضافة إلى ثاني أك ثالث أكبر المك 
 بيف الثالث كبقية المكرديف.

يعتبر المراجع متخصصاى في صناعة ما إذا كاف يضـ في محفظتو عدد كبير مف العمبلء في  .3
 نفس الصناعة.

تحديد الحصة السكقية المبنية عمى عدد العمبلء في الصناعة كليست المبنية عمى مبيعات  .4
 بلء.العم
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كالذم يفترض أف  Portfolio approachيتـ تحديد التخصص الصناعي كفقان لمدخؿ المحفظة  .5
حجـ العميؿ )مقاسان بالمبيعات( كبديؿ عف ايرادات المراجع كيرتبط بالعميؿ في صناعة معينة 
كيحسب كاألتي: التخصص الصناعي لمؤسسة المراجعة = إجمالي مبيعات العميؿ/ إجمالي 

 العمبلء. مبيعات جميع
تحديد الحصة السكقية مقاسة بنسبة مبيعات العميؿ في صناعة معينة كذلؾ عمى النحك التالي:  .6

 التخصص الصناعي لمؤسسة المراجعة = إجمالي مبيعات العميؿ/ اجمالي مبيعات الصناعة.

 محددات تخصص المراجع 3-5
ثة أنكاع مف المعرفة كنكع أف ىناؾ عمى األقؿ ثبل (Bonner and Lewis, 1990: 5)بينت       

 كاحد مف القدرة كالتي تبدك بأنيا محددات خبرة أك تخصص لمختمؼ مياـ المراجعة كذلؾ كما يمي: 
أكالن: يجب أف يمتمؾ المراجعكف المتخصصكف مجاالن عامان مف المعرفة كالذم يتمثؿ في مستكل أساسي 

تكل معرفة بالمبادئ المحاسبية المقبكلة قبكالن مف المعرفة بعمكـ المحاسبة كالمراجعة، كيتضمف ىذا المس
عامان، كمعايير المراجعة المقبكلة قبكالن عامان عبلكة عمى المعرفة بتدفؽ المعمميات خبلؿ النظاـ 
المحاسبي، كىذا المستكل العاـ مف المجاؿ المعرفي يكتسب مف خبلؿ التدريب الرسمي كالخبرة العامة 

 لممراجع.
المرتبطة بصناعات أك عمبلء   Subspecialty knowledgeتخصصات الفرعيةثانيان: المعرفة بال

مراجعة متخصصكف في صناعات محددة، كىذه المعرفة تكتسب بكاسطة أشخاص لدييـ خبرة مع 
في تمؾ  firm trainingعمبلء مراجعة معينيف كفي صناعات محددة أك بكاسطة التدريب الراسخ 

ثؿ ىذه المعرفة ليس مف المرجح أف تكتسب مف خبلؿ خبرة أك المناطؽ المتخصصة مف األنشطة، كم
تعميمات عامو، كبالتالي ليس مف المحتمؿ أف تككف مكجكدة لدل كؿ المراجعيف عند مستكل معيف مف 

 الخبرة.
ثالثان: أف يككف لدل المراجع معرفو عامو بعالـ األعماؿ في بعض مياـ المراجعة، مثؿ فيـ دكافع 

الظركؼ أك الحاالت التعاقدية، كمثؿ ىذه المعرفة يمكف اكتسابيا مف خبلؿ اإلدارة في مختمؼ 
كمختمؼ الخبرات الشخصية لممراجع مثؿ القراءة،  formal instructionsالتعميمات الرسمية 

كالمراجعكف سكاء مف خبلؿ مستكيات الخبرة مف المرجح أف يختمفكا فيما يتعمؽ بيذا النكع مف التجربة 
 ختبلفات في مزيج العمبلء، أك المصالح الشخصية في عالـ األعماؿ كىكذا دكاليؾ. كذلؾ بسبب اال
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 generalالنكع اآلخر مف محددات خبرة )تخصص( المراجع ىك القدرة العامة عمى حؿ المشكبلت

problem solving ability  كالتي تتضمف القدرة عمى ادراؾ العبلقات، كتفسير البيانات، كالقدرة عمى
ت السببية، فالمراجعكف أك الخبراء  الذيف لدييـ أساس معرفي صحيح كلكف تنقصيـ القدرة عمى التحميبل

حؿ المشكبلت سكؼ لف يككنكا متخصصيف في بعض المياـ، ككذلؾ أيضان المراجعكف الذيف لدييـ 
القدرة عمى حؿ المشكبلت كلكف ليس لدييـ األساس المعرفي الصحيح سكؼ يككف أداؤىـ ضعيفان في 

 عض مياـ المراجعة.ب
 محددات اختيار المراجع المتخصص صناعياً  3-6

ىناؾ عددان مف المحددات التي تدفع الشركات الختيار المراجع المتخصص صناعيان كذلؾ كما       
 (:8: 2012يمي )سميماف، 

درجة تنظيـ الصناعة، حيث يرتفع الطمب عمى التخصص الصناعي في مينة المراجعة في  .1
 لمنظمة مثؿ )البنكؾ، التأميف، ...الخ( مقارنة بالصناعات غير المنظمة.الصناعات ا

االستقرار كالنمك في الصناعة، حيث يرتفع الطمب عمى التخصص الصناعي في الصناعات  .2
التي تتميز بمعدالت نمك أكبر مقارنة بالقطاعات ذات المعدالت المنخفضة، كما يزيد الطمب 

استقراران مقارنة بالصناعات التي ترتفع فييا المخاطر عمى التخصص في الصناعات األكثر 
 كالذم ينجـ عنو ارتفاع في احتماؿ التقاضي ضد المراجعيف.

جكدة اإلفصاح، حيث يرتفع الطمب عمى التخصص الصناعي في المراجعة في الدكؿ التي  .3
رجات االفصاح يزداد فييا درجة اإلفصاح في التقارير المالية  ، مقارنة بالدكؿ التي يقؿ فييا د

 كالشفافيو.
حجـ العميؿ، حيث أنو كمما كبر حجـ عميؿ المراجعة كمما نتج عف ذلؾ تعقيد في العمميات  .4

كاألنشطة المتعمقة بعممو بدرجة أكبر كىذه التعقيدات تزيد مف حقيقة أف مؤسسة المراجعة 
فعة، عبلكة المتخصصة في صناعة العميؿ ستككف قادرة عمى تقديـ خدمات مراجعة بجكدة مرت

عمى ما يتكقع أف يساىـ بو التخصص الصناعي في الحد مف تخفيض تعارض المصالح 
الناشئ عف انفصاؿ الممكية عف اإلدارة في المشاريع الكبيرة مما يؤدم بالتالي إلى تخفيض 

 تكاليؼ الككالة.
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عيان  تحسيف التصنيؼ االئتماني لمعمبلء حيث ترتفع فرص تعييف المراجعيف المتخصصيف قطا .5
في الشركات التي ترغب في الحصكؿ عمى تصنيفات ائتمانية عالية كتكاليؼ تمكيؿ 
منخفضة، كتزداد المنافع االقتصادية لمتخصص القطاعي في حاالت العمبلء المتعثريف ماليان 

 عنو في حالة العمبلء الذيف يتميزكف بحاالت اليسر المالي.

 اجع تقييـ استراتيجية التخصص الصناعي لممر  3-7
طكرت شركات المراجعة خبراتيا في الصناعة لتحقيؽ عدة أىداؼ تتمثؿ في )جماؿ الديف،       
2008 :369:) 
زيادة الطمب عمى خدمات المراجعة كالخدمات بخبلؼ المراجعة عبر ىذه الصناعة لشركات  .1

 المراجعة.
استثمارات تحسيف كفاءة شركة المراجعة مف خبلؿ اقتصاديات الحجـ الناتجة عف تركيز  .2

 المكارد كالتكنكلكجيا في صناعة محددة.
مستكل تخصص شركات المراجعة مقاسان بحصتيا في السكؽ كنتيجة لتزايد كفكرات  ازدياد .3

 الحجـ لدل شركة المراجعة.
 خمؽ حكاجز عمى دخكؿ المنافسيف لمراجعة الصناعة. .4

الخارجية مف خبلؿ المحاكر ف تطبيؽ استراتيجية التخصص الصناعي تفيد مينة المراجعة إ       
 :(Gramling and Stone, 2001: 1) اآلتية
تدعيـ حصكؿ شركات المراجعة عمى حصص مناسبة في سكؽ خدمات مينة المراجعة  .1

الخارجية سكاء عمى المستكل المحمي أك عمى مستكل السكقيف المحمي كالدكلي، كذلؾ سكاء 
نشآت األعماؿ الكبرل كالمتكسطة اك عماؿ الكبرل أك عمى مستكل معمى مستكل منشآت األ
 عماؿ الكبرل كالمتكسطة كالصغرل.عمى مستكل منشآت األ

تقكية سكؽ خدمات المراجعة الخارجية مف خبلؿ االرتقاء بمستكل المنافسة المينية كمستكل  .2
الخبرة كاألداء الميني، ككذلؾ االرتقاء بدرجة قكة استراتيجيات كأدكات مينة المراجعة الخارجية 

 التقنيات الحديثة المستخدمة في انجاز مياـ تمؾ الميمة.ك 
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تقكية سكؽ األكراؽ المالية، كذلؾ مف خبلؿ االرتقاء بمستكل الثقة في عدالة القكائـ المالية    .3
 المنشكرة، كالتي خضعت لمفحص مف قبؿ مراجعيف متخصصيف.

لمزيد مف القكة في مفاكضة االرتقاء بمستكيات األتعاب المينية لممراجعيف الخارجييف، كمنحيـ ا .4
عمبلئيـ خكؿ مستكيات أتعابو العادلة، كما أنيا مف شأنيا أف تعمؿ عمى تزايد قدرات شركات 
المراجعة المينية عمى االستفادة مف كفكرات الحجـ في تحديد مستكيات عادلة لؤلتعاب 

 المينية.

راتيجية التخصص القطاعي في ( مجمكعة مف اآلثار االيجابية الست100: 2005كذكر )لبيب،       
مينة المراجعة باعتبارىا أحد محاكر مكاجية المينة لظاىرة الفساد المالي لبعض منشآت االعماؿ 
صدار تقارير  كظاىرة استخداـ بعض إدارات تمؾ المنشآت ألساليب إدارة صافي الدخؿ المحاسبي، كا 

مستكل جيد  تحقيؽمة ىذه االسترتيجية في مضممة أك متضمنة احتياالن ماليان، عبلكة عمى إمكانية مساى
مف اإلفصاح المحاسبي لبيانات منشآت األعماؿ، األمر الذم يساىـ بفاعمية في تقكية أسكاؽ األكراؽ 
المالية، كتجنيبيا العديد مف المخاطر التي تسببت كثيران في كقكع العديد مف االنييارات كمف ثـ الحفاظ 

المي مف التأثر سمبان بمثؿ تمؾ المخاطر، فضبلن عف األثر اإليجابي عمى محاكر االقتصاد الكطني كالع
المتكقع لتمؾ اإلستراتيجية عمى تضييؽ فجكة التكقعات القائمة في مينة المراجعة الخارجية، كما بينت 

أف اتباع استراتيجية التخصص الصناعي في المراجعة مف شأنو أف  (O'Keefe, 1994: 44)دراسة 
ضاء المينة بمعايير األداء الميني المتعارؼ عمييا، كبصكرة ايجابية ممحكظة، مما يزيد مف تمسؾ أع

 ينعكس عمى ارتفاع األتعاب المينية.
كعمى الرغـ مف أف ىناؾ اتجاه متزايد في المينة تجاه األخذ بمستكيات كبيرة مف التركيز       

تعمؿ ضد ىذا اإلتجاه، كيرل  كالتخصص في القطاعات االقتصادية المختمفة، إال أف ىناؾ عكامؿ
( أنو كمف منظكر عمبلء المراجعة فإف سببان كاحدان قد يمنع العميؿ مف االستعانة 177: 2005)متكلي، 

بالمراجع المتخصص في الصناعة، كىك العزكؼ بشكؿ عاـ أك عدـ الرغبة في استخداـ شركة 
ـك فريؽ المراجعة باإلفصاح عف المراجعة التي تراجع منافس رئيس ليا، فقد تخشى الشركة أف يق

المعمكمات المتعمقة بالممكية لشركات أخرل في نفس الصناعة، كمف منظكر مؤسسات المراجعة فإف 
ىناؾ بضعة أمكر، كالتي مف شأنيا أف تجعؿ الشركات تنظر إلى التخصص عمى أنو يحمؿ ضرران 

كبلن مف خدمات المراجعة كالخدمات  محتمبلن، األمر األكؿ ىك المدل الذم عنده تؤدم شركات المراجعة
بخبلؼ المراجعة، فإنو نتيجة لما يتمتعكف بو مف معرفة صناعية متعمقة فإف مؤسسات المراجعة قد يتـ 
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استخداميا لتؤدم طائفة متنكعة مف الخدمات مثؿ الخدمات االستشارية أك المراجعة الداخمية إلى جانب 
: ىك ازدياد مخاطر األعماؿ كالتي تنتج إذا ما كانت نسبة خدمات المراجعة الخارجية، كاألمر الثاني

مرتفعة مف أتعاب شركة المراجعة يتـ الحصكؿ عمييا مف صناعة كاحدة، كاألمر الثالث الذم يجعؿ 
المراجعكف يحجمكف عف اإلقباؿ عمى التخصصات الصناعية ىك أف شيكع شيرة التمتع بخبرة في نشاط 

ه المعاكس لمصمحة مؤسسة المراجعة، فالعمبلء الحالييف أك صناعي معيف قد يعمؿ في االتجا
المحتمميف في مجاالت صناعية ال عيد لمؤسسة المراجعة بيا كلـ تحظ بخبرة متخصصة فييا يجعؿ 
ىؤالء العمبلء يشعركف بأنيـ عمبلء درجة ثانية، لك أنيـ تصكركا أف تركيز مؤسسة المراجعة في 

 تخصص آخر مختمؼ تمامان.  
إلستراتيجية التخصص الصناعي لمراجع الحسابات مف أىـ ىذه  انتقادات ةكما كجيت عد      

 االنتقادات ما يمي:
تقميص الخبرة العامة لممراجع، فقد تنتقد استراتيجية التخصص الصناعي مف جانب أنيا قد  .1

ف أف تؤدم إلى تقميص الخبرات المينية العامة لممراجع الخارجي، إال أف الكاقع العممي يبي
تخصص المراجع يؤدم إلى زيادة فرص التطكير المتعمؽ لرصيد المعمكمات كالخبرات المينية 
لديو في مجاؿ النشاط الذم يتخصص فيو كلعؿ مف شأف ىذا التعمؽ في الخبرات المينية 
المتخصصة أف يساىـ في زيادة درجة فاعمية عممية المراجعة الخارجية  مف ثـ االرتقاء 

(، كما يمكف التغمب عمى ىذا االنتقاد مف خبلؿ 100: 2005الميني )لبيب، بمستكل األداء 
إعبلـ كؿ مف عمبلء المراجعة بشكؿ عاـ كالمراجعيف بشكؿ خاص بأف التخصص الميني ال 
يغني عف الخبرة العامة التي يجب أف يتمتع بيا المراجعكف، كخاصة أف العديد مف األنشطة 

غير مستقمو عف بعضيا حيث أف بعض الصناعات قد تؤثر كالصناعات االقتصادية المختمفة 
عمى صناعات أخرل كمف األمثمة الكاضحة عمى ذلؾ العبلقة الكاضحة بيف صناعة الحديد 
كالصمب كصناعة األسمنت،عبلكة عمى أف التخصص الصناعي قد يصؿ بالمراجع إلى درجة 

 .(Low, 2004: 201) الميكنة في معرفة المشكبلت الكامنة في النشاط محؿ المراجعة
ت دراسات عدة أثر التخصص الصناعي عمى استقبلؿ كلاجعيف، فقد تناضعؼ استقبلؿ المر  .2

نتائج ىذه الدراسات عف تبايف بخصكص أثر التخصص الصناعي عمى المراجع كأسفرت 
أنو مف  (Gramling and Stone, 2001)استقبلؿ المراجع الخارجي، فقد بينت دراسة 
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بية المرتبطة بإستراتيجية التخصص الصناعي ىك التيديد المحتمؿ الستقبللية ضمف اآلثار السم
كمكضكعية المراجع الخارجي كالناتج مف تزايد اعتماد شركات المراجعة المينية عمى عمبلئيا 
في نشاط اقتصادم معيف، عبلكة عمى ما يرتبط بو مف خدمات أخرل بخبلؼ مياـ المراجعة 

أنو ال يكجد دليؿ  (Chung and Sanjay, 2003)يما بينت دراسة الخارجية لنفس العمبلء، ف
ميداني عمى تأثر استقبلؿ كمكضكعية المراجعيف تأثران سمبيان بما يتقاضكنو مف أتعاب مف 
عمبلئيـ سكاء مقابؿ مياـ المراجعة أك مقابؿ الخدمات بخبلؼ المراجعة، بؿ عمى العكس، 

تقبلؿ المراجع، حيث يعمؿ ذلؾ عمى تقكية يؤدم التخصص الصناعي إلى تدعيـ درجة اس
درجة احتفاظ المراجع باستقبللو في مكاجية محأكالت بعض ىؤالء العمبلء لمساكمتو عف ذلؾ 

أف التخصص الصناعي   (Lim and Tan, 2008)االستقبلؿ، كما أظيرت نتائج دراسة
تككف ىذه الدراسة قد  يؤدم إلى احتفاظ المراجع باستقبللو سكاء في الحقيقة أك المظير كبذلؾ

رجحت كجية النظر اإليجابية القاضية بعدـ تأثر استقبلؿ المراجع الخارجي سمبان عندما يمارس 
 مياـ المينة في اطار التخصص الصناعي.

مما تقدـ نجد أف قضية االستقبلؿ بالنسبة لممراجع، ككما ىي في األدب المحاسبي، ما زالت       
ف الحسـ المطمؽ كأف النتائج اإليجابية ألثر التخصص الصناعي مكضكع جدؿ كنقاش يستعصي ع

عمى محافظة المراجع الخارجي عمى استقبللو عف أداءه لمياـ عممية المراجعة في إطار التخصص 
الصناعي، يمكف فقط البناء عمييا كتعزيزىا كليس فقط الرككف إلييا عمى أنيا مسممات، حيث يمـز 

ستقبلؿ المراجع عند أداء مياـ المراجعة سكاء في إطار التخصص أك لمتغمب عمى التأثر السمبي ال
( تستيدؼ 95: 2005اإلطار العاـ، أف يتـ ذلؾ مف خبلؿ منظكمة متكاممة تكافؽ ما يراه )لبيب، 

طار  تطكير كؿ مف معيار االستقبلؿ، كدليؿ السمكؾ األخبلقي لممينة كفاعمية المسئكلية المينية، كا 
كبرامج التعميـ المحاسبي الجامعي، كبرامج التعميـ الميني المستمر، عبلكة عمى  عمؿ لجاف التدقيؽ،

 تفعيؿ دكر حككمة الشركات.
 Mayhew)التخصص الصناعي ال يعتبر األداة الكحيدة لمتمايز بيف المراجعيف، حيث بيف .3

and Wilkins, 2003: 36-37)  أنو قد ال يعتبر التخصص الصناعي في المراجعة الكسيمة
كحيدة التي تمكف المراجعيف مف التمايز عف المنافسيف، كقد ال تككف اآللية األكثر أىمية لكؿ ال

 عميؿ مف عمبلء المراجعة كذلؾ لؤلسباب األتية:
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مف الشركات  %85تقديـ مكاتب المراجعة األربعة الكبار لعمميات المراجعة ألكثر مف  - أ
 العامة.

الشخصيو، مكاتب المراجعة التي قد يفضؿ صغار العمبلء، مف منظكر العبلقات  - ب
لدييا قاعدة صغيرة مف العمبلء أكثر مف المكاتب التي تمارس المينة مف منظكر 

 التخصص القطاعي.
الخكؼ مف اإلفصاح عف المعمكمات الخاصة بعمبلء المراجعة إلى منافسييـ في نفس  - ت

 الصناعة مف قبؿ المراجعيف.

ة يمكف الرد عمييا بأف سرية المعمكمات لدل المراجع تعتبر إال أنو كفيما يتعمؽ بالنقطة األخير       
أحد أىـ المبادئ العامة لمسمكؾ الميني كال ييتكقع مف المراجع أف يككف غير مدرؾ لممخاطر التي قد 
تترتب عمى االستعماؿ أك اإلفصاح الخاطئ لممعمكمات، حيث قد يؤدم ذلؾ إلى عقكبات تنظيمية 

مؼ المراجع خركجو مف عالـ األعماؿ في بعض الحاالت، كيحدثنا كمينية كمخاطر تقاضي قد تك
 Whinney and Ernst and Arthurالكاقع العممي أنو عندما حدث االندماج بيف شركتي 

Young  كأصبح المكتب الجديد باسـ  1989في عاـErnst and Young  بعد االندماج كبالتالي
بشركة  المكتب الجديد احتفظالعالميتيف كعميو فقد  بيبسى ككككا ككال أصبح مراجعان لكؿ مف شركتي

، كقد ييقرأ ىذا في سياؽ ما KPMGكككا ككال بينما تـ تحكيؿ شركة بيبسي إلى مكتب المراجعة 
نقؿ المعمكمات سكاء بقصد أك بغير قصد بيف عمبلء المراجعة،  ةييدعـ المخاكؼ بشأف إمكان

عف  Ernst and Youngسببان رئيسان في تخمي  المتنافسيف في صناعة معينة كلكف قد ال يككف
ف كاف قد قيرئ في إطار المخاكؼ مف نقؿ  بيبسي ككال، ىذا باإلضافة إلى أف ىذا التخمي كا 
المعمكمات فإنو يعزز حرص المراجع عمى المحافظة عمى سرية المعمكمات كاستقبلليتو كلك كمفو ذلؾ 

 ية.التخمي عف عميؿ مراجعة بحجـ شركة بيبسي العالم
خمؽ االحتكار في مينة المراجعة، حيث ينظر إلى التخصص الصناعي بأنو قد يؤدم إلى  .4

إيجاد نكع مف السيطرة مف قبؿ بعض مقدمي خدمات المراجعة في قطاع اقتصادم معيف كذلؾ 
مف خبلؿ حصكؿ ىؤالء المراجعيف عمى حصص سكقية مؤثرة في ذلؾ القطاع، األمر الذم قد 

ؽ الخدمة كيزيد مف االقتراب إلى صكرة مف صكر احتكار القمة في يضعؼ المنافسة في سك 
مراجعة قطاعات األنشطة المختمفة، األمر الذم يؤثر سمبان عمى جكدة خدمة المراجعة، كفي 
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إلى أنو إلى جانب امتبلؾ المراجع المتخصص  (Krishnan, 2003: 2)ىذا الجانب أشار 
تبر حافزان خاصان يمنعو مف تقديـ خدمات مراجعة المكارد كالخبرة فإف لديو السمعة التي تع

 بجكدة منخفضة.
عمى ضكء ما تقدـ، يرل الباحث أف االنتقادات التي كجيت إلستراتيجية التخصص الصناعي، 
ال تقمؿ مف فاعمية ىذه االستراتيجية كآثارىا اإليجابية في تحسيف جكانب تتعمؽ بأداء ميمة 

لمراجع الحسابات كصكالن غمى االرتقاء بجكدة خدمات المراجعة في إطار التخصص الصناعي 
المراجعة كزيادة ثقة الجميكر فييا، األمر الذم ينعكس بالضركرة عمى فجكة التكقعات 
بالتضييؽ، إال أنو ال يمكف الرككف الى ىذه االستراتيجية كأداة يمكف بمكجبيا التخمص أك 

عة الخارجية، فيذه االستراتيجية يجب أف القضاء عمى كؿ المشكبلت التي تكاجييا مينة المراج
تككف كسيمة مف كسائؿ اخرل يجب أف تتبناىا المينة لمكصكؿ إلى المستكل المرجك مف األداء 

 الميني.      

 مجاالت مساىمات، واألثر الكمي إلستراتيجية التخصص الصناعي في تضييؽ فجوة التوقعات 3-8
فشؿ عممية إلى ، حيث يعزل فشؿ الشركات المراجعة:التخفيؼ مف حاالت اخفاقات عمميات أوالً 

المراجعة نفسيا كأف ىذا الفشؿ يصاحبو دائمان تقصي عف أدكار المراجعيف في بعض الحاالت، كما 
أف القضايا المرفكعة عمى المدققيف في الغالب تككف عمى خمفية إىماؿ المراجعيف كتقصيرىـ في 

شحذ التركيز عمى مثؿ ىذا االتياـ لممراجعيف عندما حيث ي (Power, 1994)ميمة المراجعة  أداء
 ,Dewing and Russel)الشركات بعد فترة قصيرة مف اصدار رأم المدقؽ النظيؼ تنيار 

تكقعات إلى أف أزمات الشركات تؤدم  (Gay, et. al., 1998: 472)كما بيف ، (538 :2002
بمستكل عاؿ، كقد  أداءع معايير كضإلى كمتطمبات مسائمة جديدة كتستغرؽ فترات زمنية تؤدم 

 ، (Porter and Gowthorpe, 2004: i)دراسة  إلييادعـ كجية النظر ىذه النتائج التي تكصمت 
مف أف االنييار غير المتكقع لمشركات في المممكة المتحدة كنيكزلندة قد ساىـ جزئيان في كجكد فجكة 

 .تكقعات المراجعة في كبل البمديف
قراء الدراسات التي تناكلت أثر استراتيجية التخصص الصناعي عمى معظـ كمف خبلؿ است      

المحاكر اليامة المتعمقة بعممية المراجعة كجكدة اإلببلغ المالي يمكننا القكؿ أف مف شأف اتباع ىذه 
االستراتيجية اف يساعد في تخفيؼ حدة االنييارات التي تحدث لمشركات بسبب فشؿ عمميات 
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ذلؾ أك اعطاء مؤشرات عنو، كبالتالي المساىمة في تضييؽ فجكة التكقعات  المراجعة في إظيار
( بأف تمؾ االستراتيجية يمكف أف 100: 2005المرتبطة بيذه القضية كيؤيد ذلؾ ما ذكره )لبيب، 

تساىـ في تحقيؽ مستكل جيد مف اإلفصاح المحاسبي، عبلكة عمى مساىمة تمؾ االستراتيجية 
أكراؽ الماؿ كتجنيبيا العديد مف المخاطر التي تتسبب كثيران في كقكع بفاعمية في تقكية أسكاؽ 

العديد مف اإلنييارات، فضبلن عف األثر اإليجابي المتكقع لتمؾ االستراتيجية عمى تضييؽ فجكة 
 التكقعات القائمة في مينة المراجعة.

مراجعيف أكفياء  حيث إف مف شأف اعتبار الثانيا: تدعيـ الكفاءة المينية لمراجع الحسابات، 
يتكجب أف يككف لدييـ خمفية عممية قكية عبلكة عمى المعرفة الكافية كالميارات، كال يمكف الحصكؿ 
عمى ىذه األشياء إال مف خبلؿ المؤىبلت المبلئمة لمتدريب الجيد كالخبرة، كيعتبر امتبلؾ مراجع 

ان، حيث مف شأف امتبلؾ تمؾ الحسابات لمميارات المبلئمة لمقياـ بعممية المراجعة أمران ضركري
 الميارات أف يمكف المراجع مف تطبيؽ المعرفة التي حصؿ عمييا في أداء ميمتو المراجعية،

حسيف كتظير أىمية التخصص الصناعي لمراجع الحسابات في تعزيز الكفاءة المينية عمى في  ت
يط لعمميات المراجعة، درجة دقة تقدير المخاطر المبلزمة كالمخاطر الكمية كجكدة قرارات التخط

عمى  الماليةحيث يعرؼ الخطر في المراجعة بأنو مقياس الستعداد المراجع في تقبؿ احتكاء القكائـ 
صدار تقرير نظيؼ )أرينز كلكبيؾ،  تحريؼ يتسـ باألىمية النسبية بعد االنتياء مف المراجعة كا 

2002 :286). 
لطبيعي أك الحتمي، مقياسان لتقدير المراجع كتمثؿ كمخاطر المبلزمة أك ما يعرؼ بالخطر ا      

عمى تحريؼ يتسـ باألىمية النسبية في جانب منيا قبؿ أخذ فاعمية  المالية  الحتماؿ احتكاء القكائـ 
الرقابة الداخمية في االعتبار، كتبرز أىمية تقدير ىذا الخطر بالنسبة لممراجع في مدل ارتباطو 

( أنو لتقييـ 384: 2003محؿ التدقيؽ، كترل )عزيز، بطبيعة النشاط الذم تمارسو الشركة 
المخاطر المبلزمة لطبيعة الصناعة أك طبيعة الحساب يقكـ المراجع بتقييـ اجراءات التحقؽ التي 

حكـ سميـ عمى المخاطر المبلزمة، كتكمف أىمية التخصص في تصميـ إلى تساعده في التكصؿ 
نشاط العميؿ بحيث يككف  إليياصناعة التي ينتمي تمؾ اإلجراءات ألف معرفة المراجع بطبيعة ال

عمى دراية كاممة بالقكانيف كالمكائح التي تنظميا الظركؼ االقتصادية التي تمر بيا كالتي تشكؿ 
ضغكطان عمييا، ككذلؾ يككف عمى درجة عالية بفيـ مؤشرات عدـ االستمرار في الصناعة المكقؼ 

إلى شيكعان في تمؾ الصناعة التي تؤدم كثر كالبرامج األ الحالي لتمؾ الصناعة كالنظـ اإللكتركنية
 .تقييـ دقيؽ لمخطر المبلـزإلى تقييـ إجراءات التحقؽ السميـ كالتي تؤدم 
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إلى ية تتعمؽ بالتكصؿ كلأف الكثير مف أنشطة تخطيط المراجعة األإلى شارة كما تجدر اإل      
رينز أاجعة المقبكؿ كالخطر الطبيعي )المعمكمات التي تساعد المراجع عمى تقدير خطر المر 

حمية عمى التأكيد عمى أىمية ممعايير المراجعة الدكلية كال ت( كلذلؾ تكاتر 287: 2002كلكبيؾ، 
قياـ المراجع الخارجي باإللماـ كالتفيـ الجيد بطبيعة نشاط منشأة العميؿ محؿ المراجعة، كذلؾ بناءن 

قتصادية المختمفة كضركرة إلماـ المراجع الخارجي عمى تعدد المتطمبات المحاسبية لؤلنشطة اال
بأخطار النشاط المؤثرة في تقديره لمخطر الممكف قبكلو، حيث يساعده ذلؾ في التعرؼ عمى 

 .(102: 2005 األخطار الحتمية ألنشطة منشأت األعماؿ الخاضعة لممراجعة )لبيب،
      
زىا المراجع الخارجي، مف خبلؿ تخصصو أف المعمكمات التي يحك  (Low, 2004: 201)كيؤكد       

في مراجعة قطاع اقتصادم معيف مف شأنيا العمؿ عمى تحسيف قدراتو المينية عمى دقة تقدير 
تؤثر بصكرة مباشرة في طبيعة كنكعية جكدة تخطيط عممية  يانأالمخاطر الحتمية لعممية المراجعة، ك 

اشر عمى تحسيف درجة حساسية القرارات المراجعة، كأف تمؾ المعمكمات المتخصصة تعمؿ بشكؿ مب
التخطيطية لممراجع الخارجي بالنسبة لتقديرات المخاطر الحتمية لعمميات المراجعة، بما يمنح المراجع 
المزيد مف الميارة الفنية في اتخاذ أك تغيير بعض القرارات التخطيطية، كالتي مف شأنيا العمؿ عمى 

 لمقارنة بما يتـ إنجازه مف قبؿ مراجع غير متخصص.تمؾ العممية با أداءرفع  درجة كفاءة 
زيادة كتبرز أىمية أخرل لمتخصص الصناعي في تعزيز الكفاءة المينية لممراجع الخارجي في       

أىمية خمك  حيث تأتي ، المالية  قدرة المراجع الخارجي عمى منع كاكتشاؼ األخطاء كالغش في القكائـ 
كالغش في ككنيا ال بد أف تعبر عف الصكرة العادلة لنتيجة النشاط  مف األخطاء المالية  القكائـ 

عمييا في اتخاذ قراراتيـ، كمف أىـ األىداؼ  المالية  كالمركز المالي، نظران العتماد مستخدمي القكائـ 
 (:269: 1998ما يمي )العكاـ،  الماليةالتي يمكف تحقيقيا مف خبلؿ العرض المحايد  لقكائـ 

 مبلئمة لمتخذم القرارات عف نتائج األعماؿ كالمركز المالي كالتدفقات  تكفير معمكمات
 النقدية.

  زيادة منفعة المعمكمات المحاسبية بما ينعكس عمى زيادة األىمية النسبية لمدكر الذم يؤديو
 المحاسبكف كالمراجعكف.

 ة تقميؿ التحيز الشخصي عند إعداد القكائـ المالية   باالعتماد عمى أساليب محاسب
مكضكعية تستند إلى معايير المحاسبة التي تصدرىا الييئات المينية، كالتي تمثؿ إطاران 

 لممبادئ المحاسبية المقبكلة قبكالن عامان.
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  تيحقؽ اليدؼ األساسي مف كظيفة مراجع الحسابات لتقديـ رأم فني محايد مستند إلى قكائـ
 مالية معدة بطريقة مكضكعية كمبلئمة. 

المراجع المينية بيف الخطأ كالغش، حيث يعرؼ الخطأ بأنو التحريؼ أك الحذؼ أك  كلقد فرقت      
اإلىماؿ غير المتعمد، أما الغش فيك التحريؼ أك الحذؼ أك اإلىماؿ المتعمد، كتـ التمييز أيضان بيف 
نكعيف مف الغش، غش العامميف أك ما يعرؼ "باختبلس األصكؿ" كىذا النكع مف الغش مف السيؿ عمى 

خطكرة  رمراجع اكتشافو كتحديد المسئكلية بشأنو، كالنكع الثاني مف الغش ىك غش اإلدارة كىك األكثال
مف النكع األكؿ كقد تـ التعرض لو بشيء مف التفصيؿ في الفصؿ السابؽ مف ىذه الدراسة، كترتكب 

ؾ بأشكاؿ إدارة المنشأة ىذا النكع مف الغش بغرض خداع كتضميؿ مستخدمي القكائـ المالية   كذل
 (:34: 2010متعددة منيا )أحمد، 

  استخداـ أساليب الخداع كالتبلعب كالتزييؼ كالتزكير في السجبلت المحاسبية أك
 .ي عد عمى أساسيا القكائـ الماليةالمستندات المؤيدة لمعمميات المثبتة فييا كالت

 دـ التضميؿ المتعمد كالمقصكد، أك حذؼ عمميات أك أحداث أك معمكمات ميمة كع
 االفصاح عنيا في القكائـ المالية  .

  سكء التطبيؽ المتعمد لممبادئ المحاسبية المرتبطة بالقيـ اك بالتبكيب أك بطريقة العرض
 كاالفصاح. 

كتجدر االشارة إلى أف ىناؾ ثبلثة صعكبات أساسية تحكؿ دكف االكتشاؼ الفعاؿ لمغش       
 (:541: 2000كالتبلعب كىذه الصعكبات ىي )مصطفى، 

  صعكبة اكتشاؼ غش اإلدارة، بسبب مكقعيا الذم يمكنيا مف السيطرة أك القفز عمى نظاـ
خفاء الغش بميارة.  الرقابة الداخمية كا 

 .غياب المرشد الميني الفعاؿ الذم يساعد في اكتشاؼ غش اإلدارة 
  نقص خبرة بعض المراجعيف الخارجييف بغش اإلدارة، كبدكف ىذه الخبرات مف غير

 أف يككف لدل المراجعيف نماذج كافية لتقدير مخاطر غش اإلدارة.المحتمؿ 

فجكة التكقعات لمعديد مف العناصر التي تؤدم لحدكث فجكة التكقعات في  أدبكيعرض       
المراجعة، فيما يتعمؽ بمسئكلية المراجع عف كشؼ الغش في التقارير المالية كالتقرير عنو، كأف السبب 
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تدقيؽ ىك بسبب قصكر أداء المراجعيف في الكصكؿ إلى المستكل المتكقع في حدكث فجكة تكقعات ال
منيـ في الكشؼ عف الغش في القكائـ المالية بسبب نقص المعرفة كالميارات البلزمة في ىذا الجانب 
لدل المدققيف، كبالرغـ مف أف معايير المراجعة أكدت بأف مسئكلية منع كاكتشاؼ الغش تقع عمى عاتؽ 

المدقؽ ال يتحمؿ مسئكلية منع االحتياؿ أك الخطأ كال يمكف أف يككف كذلؾ، كذلؾ ألسباب  اإلدارة فإف
 200عديدة، سبؽ التعرض ليا في الفصؿ السابؽ مف ىذه الدراسة، إال أف معيار التدقيؽ الدكلي رقـ 

نو عند تخطيط "، قد أشار بأكـ عممية تدقيؽ البيانات الماليةالمكسكـ "األىداؼ كالمبادئ العامو التي تح
كتنفيذ عممية التدقيؽ ال يفترض المدقؽ أف اإلدارة غير نزيية أك أنيا نزيية كليست مكضع شؾ )جمعية 

( كذلؾ مفاده أف يمارس المراجع عممو في إطار مف الشؾ 70: 2008المجمع العربي لممحاسبيف، 
 الميني الذم ييمىكنو مف اكتشاؼ كالحد مف الغش.

يرة ألثر التخصص الصناعي لمراجع الحسابات عمى قدرة المراجع عمى تعرضت دراسات كث      
كجكد إلى  (Carcello and Nagy, 2004)اكتشاؼ الغش في القكائـ المالية فقد تكصمت دراسة 

عبلقة ارتباط عكسية جكىرية بيف التخصص الصناعي لممراجع، كقياـ منشآت األعماؿ بإصدار تقارير 
ث احتياؿ مالي في التقارير المالية   لمنشآت األعماؿ تقؿ عندما يقـك أف احتماؿ حدك  مالية مضممة

مراجع متخصص بتنفيذ عممية المراجعة مما ىك عميو الحاؿ في حالة عدـ تخصص المراجع في 
المجاؿ الذم تمارس فيو منشأة العميؿ نشاطيا، عبلكة عمى إمكانية اعتبار التخصص الصناعي في 

كامؿ التي يمكف االرتكاز عمييا  في مكاجية قياـ منشآت األعماؿ بإصدار مينة المراجعة مف أىـ الع
 تقارير مالية مضممة أك متضمنة احتياالن ماليان.

( أنو قد يككف إلستراتيجية التخصص الصناعي أثران ايجابيان كفاعبلن 106: 2006كيرل )لبيب،       
مخاطر حدكث غش أك انطكاء القكائـ المالية في االرتقاء بقدرات المراجع الخارجي، عمى دقة تقديرات 

 white collar crimes عمى تضميؿ أك احتياؿ مالي أك ما يطمؽ عمية جرائـ الياقات البيضاء 
ككذلؾ قدرتو المينيو عمى اكتشاؼ مكاطف الغش نظران لدكر التخصص في زيادة رصيد الخبرة المينية 

حتماؿ لممراجع باإللماـ بأساليب الغش كاالحتياؿ الم الي السائد في قطاع تخصصو ،كمكاطف حدكثيا كا 
تغير مثؿ تمؾ األساليب كسبؿ الكشؼ عنيا، ذلؾ أف الممارسة  المينية لممراجع المتخصص في 
صناعة أك قطاع اقتصادم معيف قد تككف ليا أثر مممكس في كقكفو عمى معظـ أنكاع الممارسات، 

ككف سائدة في مثؿ ذلؾ القطاع كتختمؼ عف نظرائيا في باقي التي تمثؿ احتياالن ماليان أك غشان كالتي ت
 الصناعات كالقطاعات االقتصادية األخرل بسبب ارتباطيا بطبيعة كنكعية النشاط فييا .

مف العرض السابؽ يتبيف مدل أىمية تخصص المراجع صناعيان في نشاط اقتصادم معيف كمدم       
ع الغش كاالحتياؿ المالي األمر الذم قد يعزز إمكانية تحمؿ فاعمية ىذه االستراتيجية في اكتشاؼ كقائ
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المراجع لممزيد مف المسئكليات بشأف اكتشاؼ كمنع حدكث الغش في التقارير المالية  ، حيث تعتبر 
 ىذه القضية مف أىـ األسباب التي تبرر كجكد فجكة التكقعات في المراجعة.

عزيز كفاءة مراجع الحسابات أيضان في زيادة قدرة كتساعد استراتيجية التخصص الصناعي في ت      
المراجع عمى اكتشاؼ كمكاجية أساليب إدارة األرباح المحاسبية، حيث يتخذ التبلعب في المعمكمات 

 Earning Managementالمحاسبية أكثر مف شكؿ إال أنو يطمؽ عميو بمفيكمو الكاسع إدارة األرباح 
أك تصفية  Income smoothingؿ تمييد الدخؿ كالتي تتخذ أكثر مف شكؿ أك مسمى مث

 Arther Levitt ؼرن كلقد ع، Big bath (Grant, et. al., 2000: 41)الخسائر)اختزاف األرباح( 

إدارة األرباح بأنيا "التقرير عف الدخؿ بطريقة تعكس رغبات  SECرئيس ىيئة سكؽ الماؿ األمريكية 
 .(Magrath and Weld, 2002: 12)ة" اإلدارة كليس األداء المالي الحقيقي لممنشأ

كتتـ إدارة األرباح إما بشكؿ متعمد أك بشكؿ طبيعي كيعتبر الحصكؿ عمى دليؿ عمى تعمد       
( كتككف إدارة األرباح متعمدة عندما تككف ناتجة 111: 2001كجكدىا مف األمكر الصعبة )جيماني، 

(، كقد تمجأ إدارة المنشأة 112: 2010عف تدخؿ مقصكد كمتعمد مف قبؿ إدراة المنشأة )أحمد، 
لممارسة إدارة األرباح لسبب أك أكثر، مف ىذه األسباب: تحقيؽ األىداؼ الذاتية لئلدارة عف طريؽ 
تعظيـ األرباح المستخدمة كأساس لتحديد حكافز كمكافآت اإلدارة حتى لك كاف ذلؾ عمى حساب صدؽ 

 (.117: 2010قتصادية )أحمد، التعبير عف نتائج األحداث كالعمميات الظركؼ اإل
كتبرز أىمية التخصص الميني لممراجع في كشؼ حاالت األرباح المحاسبية، حيث تقؿ       

احتماالت حدكث احتياؿ مالي في تقارير منشآت األعماؿ في حالة تخصص المراجع في نشاط العميؿ 
ؾ ما تكصمت إليو دراسة نفسو، كذلؾ عكس ماعميو الحاؿ في حالة عدـ تخصص المراجع، كيؤيد ذل

(Carcello and Nagy, 2004)  مف كجكد عبلقة ارتباط عكسية بيف استراتيجية التخصص
الصناعي في مينة المراجعة الخارجية كقياـ منشآت األعماؿ بإصدار تقارير مالية مضممة أك متضمنة 

 احتياالن ماليان.
رفع كفاءة المراجع الخارجي في الكشؼ كما تؤدم استراتجية التخصص الصناعي لممراجع إلى       

 ,Stanly And DeZoort)عف كقائع كأساليب إدارة صافي الدخؿ المحاسبي، حيث بينت دراسة 

كجكد عبلقة ارتباط عكسية قكية بيف التخصص الصناعي لممراجعيف الخارجييف، كاحتماؿ  (2004
عادة تعديؿ التقارير المالية، حيث يكتسب  اتباع إدارات منشآت األعماؿ ألساليب إدارة صافي الدخؿ كا 

المراجع المتخصص في مراجعة قطاع معيف مف الخبرات المينية ما يمكنو مف اإللماـ باألساليب شائعة 
 ,Krishnan)(، بينت دراسة 2006االستخداـ في مثؿ ذلؾ القطاع إلدارة الدخؿ المحاسبي )لبيب، 

بإتباع أسمكب االستحقاقات االختياريو، كأحد  أف كقائع عمبلء المراجعيف غير المتخصصيف (2003
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األساليب المستخدمة في إدارة صافي الدخؿ، تزيد بشكؿ كبير عف نظائرىا في حاالت المراجعيف غير 
التخصصيف، كأف ىناؾ عبلقة ارتباط عكسية قكية بيف التخصص الصناعي لممراجع الخارجي، 

 ي بمنشآت األعماؿ.كاحتماالت حدكث كقائع إدارة صافي الدخؿ المحاسب
كتجدر االشارة إلى أف التخصص الصناعي لمراجع الحسابات يساىـ بشكؿ إيجابي كفعاؿ في       

تحسيف مصداقية البيانات المالية المنشكرة كشفافية اإلفصاح بيا، حيث يكجد عبلقة ارتباط طرديو قكية 
بي لمقكائـ المالية  ، كلعؿ ما بيف التخصص الصناعي لممراجع الخارجي كدرجة قكة اإلفصاح المحاس

أف عمبلء المراجعة يختاركف  (Dunn and Brian, 2004)يؤكد ذلؾ ما تكصمت إلية دراسة 
في سياؽ استراتيجية تمؾ المنشآت لئلفصاح المحاسبي عف بياناتيـ المالية  ، حيث أف  مراجعييـ

مجأ إلى اتباع أساليب إدارة صافي المنشآت التي تنتيج استراتيجية الشفافية كاإلفصاح العادؿ، كال ت
الدخؿ يقع اختيارىا عمى مراجع خارجي متخصص في نفس الصناعة أك القطاع االقتصادم الذم 
تنتمي إليو، كذلؾ اعتقادان مف تمؾ المنشآت أف المراجع المتخصص يمكنو المساىمة في تحسيف 

ضافة قيمة إلى قكائميا المالية المنشكرة، كذلؾ عمى خبل ؼ المنشآت  اسمكبيا في اإلفصاح المحاسبي كا 
التي تتبع أساليب إدارة صافي الدخؿ التي غالبان ما يقع اختيارىا عمى مراجع حسابات غير متخصص 
في مجاؿ اعماليا كذلؾ لتسييؿ ميمة إخفاء اتباع كقائع أساليب إدراة صافي الدخؿ عمى ذلؾ المراجع 

 غير المتخصص.
تيجية التخصص الصناعي في تعزيز كفاءة مراجع الحسابات بأنيا، كمف مجاالت مساىمة استرا      

تزيد مف تمسؾ المراجع بمعايير المراجعة، حيث أنو كفي إطار تفسيرىـ لمفيكـ الشخص الكفؤ المستقؿ 
لفيـ المعايير التي  Qualified( أنو يجب أف يككف المراجع مؤىبلن 22: 2002بيف )أرينز كلكبيؾ، 

حتى يعمـ أنكاع كحجـ األدلة التي يجب أف يجمعيا لمتكصؿ  Competent يجب استخداميا ككؼء
إلى استنتاج مبلئـ بعد اختبار األدلة، كمف ىنا تأتي أىمية العبلقة بيف كفاءة مراجع الحسابات كمدل 

 فيمو لممعايير التي سكؼ يترسـ خطاىا في إطار تنفيذه لميمتو التدقيقية.
أف التخصص الصناعي لمراجع الحسابات في  (O'Keefe, et. al., 1994)كتؤكد نتائج دراسة       

نشاط معيف يزيد مف تمسؾ المراجعيف بالمعايير، كيعد دليبلن عمى التأىيؿ الفني لممراجع، كبذلؾ تظير 
أىمية أخرل إلستراتيجية التخصص الصناعي مف ناحية تعزيز كفاءة مراجع الحسابات كذلؾ بالرغـ 

د تحريفات مادية سكاء كانت ىذه التخريفات ناتجة عف احتياؿ أـ عف خطأ ال مف أف عدـ اكتشاؼ كجك 
يتضمف في حد ذاتو فشبلن في االمتثاؿ لمعايير التدقيؽ الدكلية )جمعية المجمع العربي لممحاسبيف 

كما أف الحد األدنى لمكفاءة الكاجبة لدل مراجع الحسابات يجب اف يككف  (54: 2008القانكنييف، 
  مة المراجعة كفقان لممعايير.أداءه لمي
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 أثر التخصص الصناعي عمى استقالؿ المراجع الخارجي 3-9
كيرجع  ،تصكر الجميكر الستقبلؿ المراجعيفإف قيمة عممية المراجعة تعتمد بشكؿ كبير عمى       

بات ارير مراجعي الحسااالعتماد عمى تق المالية  السبب في رغبة الكثير مف شتى مستخدمي البيانات 
، (Arens, et. al., 2012:87)تكقعاتيـ بأف ىذه التقارير تقدـ كجية نظر غير متحيزة الخارجييف إلى 

تمرار لتبرير كجكد فجكة التي تككف عرضة باس الرئيسة االت مجكيعتبر استقبلؿ المراجع كاحدان مف ال
عبر عف يي ممحاسبيف القانكنييف مريكي لكفقان لمجمس معايير االستقبلؿ المنبثؽ عف المعيد األك ، التكقعات

االستقبلؿ بأنة التحمؿ مف كؿ الضغكط كالعكامؿ األخرل التي تعرض لمشبة اك قد تعرض بشكؿ معقكؿ 
  .((Alleyne,et,al,2006:621دراؾ قرارات مراجعة غير متحيزة إلمشبة قدرة المراجع عمى 

صبحت أسبي كالممارسة المينية بحيث استقبلؿ المراجع حيزان كبيران في الفكر المحاقضيةخذت أ     
قضية مثار جدؿ فكرم كبحثي كاسعيف، حيث تكافح المينة منذ عقكد طكيمة كباستمرار مف أجؿ ىذه ال

العمؿ عمى تكفر إطاران فعاالن لبلستقبلؿ كذلؾ لمكجية الضغكط كالمخاطر التي تكاجو المينة )جماؿ 
صص الصناعي لمراجع الحسابات أثبتت فاعمييا في ( كنظران ألف استراتيجية التخ371: 2008الديف، 

معالجة قضايا كثيرة كمحاكر مينية ميمة في مراجعة الحسابات لذلؾ لـ يستثًف الفكر المحاسبي أثر 
ىذه االستراتيجية عمى استقبلؿ المراجع الخارجي باعتباره أحد المحاكر التي تحدد كجكد كمستقبؿ 

ىذا المجاؿ عف كجيات نظر متعارضة فمنيا ما أكد األثر المينة، كقد أسفرت نتائج البحث في 
اإليجابي إلستراتيجية التخصص الصناعي عمى استقبللية المراجع كمنيما ما رأل أنيا تؤثر سمبان عمى 

 استقبلؿ المراجع الخارجي.
       
أنو مف ضمف اآلثار السمبية المرتبطة  (Gramling and Stone, 2001)نت دراسة بي      

ستراتيجية التخصص الصناعي ىك التيديد المحتمؿ الستقبللية كمكضكعية المراجع الخارجي كالناتج بإ
مف تزايد اعتماد شركات المراجعة المينية عمى عمبلئيا في نشاط اقتصادم معيف، عبلكة عمى ما 

 Chung)يرتبط بو مف خدمات أخرل بخبلؼ مياـ المراجعة الخارجية لنفس العمبلء، فيما بينت دراسة 

and Sanjay, 2003)  أنو ال يكجد دليؿ ميداني عمى تأثير استقبلؿ كمكضكعية المراجعيف تأثيران سمبيان
بما يتقاضكنو مف أتعاب مف عمبلئيـ سكاء مقابؿ مياـ المراجعة أك مقابؿ الخدمات بخبلؼ المراجعة، 

، حيث يعمؿ ذلؾ عمى تدعيـ درجة استقبلؿ المراجعإلى بؿ عمى العكس، يؤدم التخصص الصناعي 
ت بعض ىؤالء العمبلء لمساكمتو عف ذلؾ أكالتقكية درجة احتفاظ المراجع باستقبللو في مكاجية مح

إلى أف التخصص الصناعي يؤدم   (Lim and Tan, 2008)كما أظيرت نتائج دراسة .االستقبلؿ
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راسة قد رجحت كجية النظر احتفاظ المراجع باستقبللو سكاء في الحقيقة أك المظير كبذلؾ تككف ىذه الد
اإليجابية القاضية بعدـ تأثر استقبلؿ المراجع الخارجي سمبان عندما يمارس مياـ المينة في اطار 

 التخصص الصناعي.
مما تقدـ نجد أف قضية االستقبلؿ بالنسبة لممراجع، ككما ىي في األدب المحاسبي، ما زالت       

ؽ كأف النتائج اإليجابية ألثر التخصص الصناعي مكضكع جدؿ كنقاش يستعصي عف الحسـ المطم
عمى محافظة المراجع الخارجي عمى استقبللو عف أداءه لمياـ عممية المراجعة في إطار التخصص 
الصناعي، يمكف فقط البناء عمييا كتعزيزىا كليس فقط الرككف إلييا عمى أنيا مسممات، حيث يمـز 

جع عند أداء مياـ المراجعة سكاء في إطار التخصص أك لمتغمب عمى التأثر السمبي الستقبلؿ المرا
( تستيدؼ 95: 2005اإلطار العاـ ، أف يتـ ذلؾ مف خبلؿ منظكمة متكاممة تكافؽ ما يراه )لبيب، 

طار  تطكير كؿ مف معيار االستقبلؿ، كدليؿ السمكؾ األخبلقي لممينة كفاعمية المسئكلية المينية، كا 
ميـ المحاسبي الجامعي، كبرامج التعميـ الميني المستمر، عبلكة عمى عمؿ لجاف التدقيؽ، كبرامج التع

 تفعيؿ دكر حككمة الشركات.
ىناؾ مجمكعة مف المخاطر التي قد تصاحب تطبيؽ استراتيجية التخصص الصناعي، األمر        

ي )جماؿ الذم قد يؤثر سمبان عمى استقبللية المراجع كمكضكعيتو كبالتالي جكدة المراجعو كذلؾ كما يم
 (:372: 2008الديف، 

بيف المراجع  familiarityأف التخصص الصناعي في المراجعة يؤدم إلى األلفة )التآلؼ(  .1
كالعميؿ، كأف مف شأف ىذه العبلقة أف تؤثر بطريقة سمبية عمى استقبللية المراجعيف كتخفيض جكدة 

رة المثيره لمجدؿ في العديد المراجعة كمصداقيتيا، كقد ساىـ ذلؾ في حاالت فشؿ المراجعة األخي
أحدل ىذه العبلقات،  The Wall Street Journalمف الشركات البارزة، كقد أكضحت جريدة 

بأف مراجعي أندرسف كمستشاريو تـ إعطاؤىـ مكاف لمكتب دائـ في إنركف حيث يشارككف في أعياد 
 .(373: 2008ف، الميبلد كحفبلت العشاء، ككاف المراجعكف مكظفكف لدل إنركف )جماؿ الدي

كينتج تيديد التآلؼ عندما يصبح أحد أعضاء فريؽ التدقيؽ بسبب عبلقة كثيقة مع عميؿ التدقيؽ       
أك أحد مدراءه أك مكظفيو أك مسئكليو، متعاطفيف مع عميؿ التدقيؽ بشكؿ كبير )جمعية المجنع العربي 

لمراجع كعميؿ التدقيؽ بسبب طكؿ مدة بيف ا أيضان كتنشأ األلفة ، (32 :2008 ،لممحاسبيف القانكنييف
 Carcello)كلقد ناقشت دراسة  Auditor Tenureعمؿ المراجع لدل عميؿ التدقيؽ، أك ما يسمى 

and Nagy, 2004)  بشكؿ مستفيض أثر طكؿ مدة عمؿ مراجع الحسابات لدل عميؿ المراجعة عمى
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 controversialضية مكضع خبلؼ جكدة المراجعة، كانتيت ىذه الدراسة بنتيجة مفادىا أف ىذه الق

بيف الباحثيف، فالبعض يرل أنو كمما زادت مدة عمؿ المراجع لدل عميؿ التدقيؽ فإف مف شأف ذلؾ أف 
لديو، ككذلؾ يقمؿ مف  complacency   انخفاض استقبللية المراجع كزيادة عدـ البلمباالة إلى يؤدم 

بأف طكؿ مدة المراجع لدل عميؿ المراجعة تزيد   ةكفي الجانب اآلخر يكجد مف لديو قناع، مكضكعيتو
لفة بعمميات أكثر أي مف جكدة عممية المراجعة، كذلؾ بسبب الخبرة التي يصبح المراجع مف خبلليا 

  .كمعامبلت عميؿ المراجعة ككذلؾ قضايا اإلببلغ المالي لديو
بقة، كليس كميا، اف معظـ الدراسات السا، (Almutairy, et. al., 2009: 604)بيف كما       

كجكد عبلقة إيجابية بيف طكؿ مدة عمؿ مراجع الحسابات لدل عميؿ المراجعة كجكدة إلى أشارت 
المراجعة، كبشكؿ عاـ لـ تتسؽ ىذه الدراسات مع الرأم القاضي بأنو كمما طالت عبلقات المراجع مع 

 مظير.     عميؿ المراجعة فإف ذلؾ يقكض استقبللية المراجع سكاء في الحقيقة أك ال
كجدير بالذكر أف خطر التآلؼ ليس ىك التيديد الكحيد الذم قد يقكض مف استقبللية  المراجع       

فيناؾ مخاطر أخرل تيدد االستقبللية مثؿ تيديد المصمحة الشخصية، كالذم قد يتأتى مف اعتماد 
الذاتية كتيديد  المراجع عمى عمبلء المراجعة في قطاع اقتصادم معيف، ككذلؾ تيديد المراجعة

 المضايقة.
النشر غير المبلئـ لمعمكمات الممكية كالمعمكمات االستراتيجية التي تتعمؽ بعمبلء المراجعة الذيف  .2

، كمفاد ذلؾ انو مع كجكد   Improper release of proprietaryينتمكف إلى نفس الصناعة
دة عمبلء شركة المراجعة، عدد مف الشركات التي تنتمي إلى نفس قطاع اقتصادم معيف ضمف قاع

يمنح فرص أكبر لممكظفيف كالمدراء كشركاء التدقيؽ  لكي يصبحكا متخصصكف في الصناعة، 
كذلؾ مف شأنو أف يزيد عمبلء المراجعة لدل شركة المراجعة مف نفس القطاع االقتصادم األمر 

عة مع عميؿ آخر، إلى ارتباط مراج لمعرفة مف ارتباط مراجعة مع عميؿالذم قد يؤدم إلى نقؿ ا
عطاء ميزة  كبالرغـ مف النكاحي اإليجابية لمثؿ ىذه الظركؼ المتمثمة في زيادة الكفاءة كاإلنتاجية كا 
تنافسية لشركات المراجعة كانجذاب شركات األعماؿ داخؿ الصناعة الكاحدة إلى شركات المراجعة 

 التي ليا خبرة أقكل في تدقيؽ ىذه الصناعة.
 
 



94 
 

 لمخاطر المصاحبة إلستراتيجية التخصص الصناعي في المراجعة منيج مواجو ا 3-10
إلى أنو كمف أجؿ مكاجية المخاطر التي  (McAllister and Cripe, 2008)أشارت دراسة        

كذلؾ كما منيجان يتككف مف عدة خطكات قد تصاحب استراتيجية التخصص الصناعي فإنو يجب اتباع 
 يمي:

 ية النشر غير المبلئـ لممعمكمات الخاصة بالعميؿ كذلؾ باتباع اآلتي:ى: كتيدؼ لمكاجكلالخطكة األ
أكالن: طرح ثبلثة أسئمة في بداية كؿ ارتباط مراجعة مف أجؿ تخفيض احتماؿ النشر غير المبلئـ 
لممعمكمات سكاء كاف متعمد أك غير متعمد، كاألسئمة الثبلثة ىي: مف الذيف ليـ الحؽ في الدخكؿ عمى 

خاصة بالعميؿ؟ كما ىي اإلرشادات لئلبقاء عمى سرية المعمكمات الخاصة بالعميؿ؟ كعمى المعمكمات ال
 مف يتـ تكزيع معمكمات الممكية؟

ثانيان:خمؽ بيئة مف الكعي داخؿ شركة المراجعة فيما يتعمؽ بسرية معمكمات العميؿ، بناءى عمى خمسة 
 عكامؿ كىي:

 .Ton at the topالمراجعة القدكة الحسنو مف قبؿ اإلدراة العميا في شركة  .1
 . Regulation and Legislation النظاـ كالقانكف .2
 .Technologyالتكنكلكجيا  .3
 .Education and Trainingالتعميـ كالتدريب  .4
 .Engagement Administration إدارة ارتببط انمزاجعت .5

 ف ىذه الخطكة ما يمي:، كتتضممكاجية األلفة بيف المراجع كعميؿ التدقيؽإلى الخطكة الثانية: كتيدؼ 
 التدكير اإلجبارم لممراجعيف بعد فترة خمس سنكات عمى األكثر. .1
 تدعيـ اجراءات الحككمة كتفعيميا بشكؿ مستمر. .2
 تكسيع قاعدة الشركات التي يقـك المراجع بمراجعتيا داخؿ التخصص. .3

كراؽ المالية   كاألجيزة الخطكة الثالثة: كتيدؼ إلى تفعيؿ الدكر الرقابي لمييئات المينية، كبكرصة األ
 الحككمية ذات العبلقة.

عمى ضكء ما تقدـ يتضح مدل اىتماـ المراجع المينية مثؿ، المجمع األمريكي لممحاسبيف       
القانكنييف، ككذلؾ الباحثيف بإستراتيجية التخصص الصناعي في المراجعة كأحد إستراتيجيات البقاء 

أسيـ مكاتب المراجعة األربعة الكبرل في العمؿ في إطارىا كالمنافسة التي شرع المراجعكف كعمى ر 
 لمكاجية التحديات التي تكاجييا مينة المراجعة كالتي مف ضمنيا فجكة التكقعات.    
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 :مقدمة 4-1
جراءاتيا محكر        نجاز الجانب التطبيقي مف الدراسػة، إيتـ مف خبللو  ان رئيس ان تعتبر منيجية الدراسة كا 

انات المطمكبة إلجراء التحميػؿ اإلحصػائي لمتكصػؿ إلػى النتػائج التػي كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البي
، كبالتػػالي تحقػػؽ األىػػداؼ التػػي تسػػعى إلػػى بالمكضػػكعيػػتـ تفسػػيرىا فػػي ضػػكء أدبيػػات الدراسػػة المتعمقػػة 

 تحقيقيا. 
الدراسػػػػة، ككػػػػذلؾ أداة الدراسػػػػة كعينػػػػة كمجتمػػػػع  متبػػػػعنيج المػػػػلمتنػػػػاكؿ ىػػػػذا الفصػػػػؿ كصػػػػفا حيػػػػث       

كمػػػا يتضػػػمف الفصػػػؿ  ،، كمػػػدل صػػػدقيا كثباتيػػػاككيفيػػػة بنائيػػػا كتطكيرىػػػا عػػػدادىاإكطريقػػػة  المسػػػتخدمة
يمػي كصػؼ ليػذه  اكفيمػ، كاسػتخبلص النتػائج لبيانػاتالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت فػي تحميػؿ ا

 .اإلجراءات
 

 .منيج الدارسة4-2 
 خبللو مف الذم يحاكؿ ميميالتح الكصفي المنيج استخداـ تـ الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف      
 حكليا تطرح التي مككناتيا كاآلراء بيف كالعبلقة بياناتيا كتحميؿ الدراسة، مكضكع الظاىرة كصؼ

 .تحدثيا التي كاآلثار تتضمنيا التي كالعمميات
المنيج الذم يسعى لكصؼ ، بأنو التحميمي الكصفي المنيج (100: 2006،الحمداني) يعرؼك       

الراىنة فيك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير المنظـ لكصؼ ظاىرة أك  أكحداث المعاصرة، الظكاىر أك األ
كتتطمب معرفة المشاركيف في الدارسة كالظكاىر  مشكمة، كيقدـ بيانات عف خصائص معينة في الكاقع،

  .التي نستعمميا لجمع البيانات كاألكقاتدرسيا ن التي
 

 ت:مصدريف أساسيف لممعموما تـ استخداـوقد 
فػػي معالجػػة اإلطػػار النظػػرم إلػػي مصػػادر البيانػػات الثانكيػػة  و الباحػػث: حيػػث اتجػػالمصػػادر الثانويػػة .1

كالتػػي تتمثػػػؿ فػػي الكتػػػب كالمراجػػػع العربيػػة كاألجنبيػػػة ذات العبلقػػػة، كالػػدكريات كالمقػػػاالت كالتقػػػارير، 
كاقػع اإلنترنػت كاألبحاث كالدراسػات السػابقة التػي تناكلػت مكضػكع الدارسػة، كالبحػث كالمطالعػة فػي م

 المختمفة.

جمػػع البيانػػات األكليػػة مػػف خػػبلؿ اإلسػػتبانة كػػأداة  تػػـكانػػب التحميميػػة : لمعالجػػة الجالمصػػادر األوليػػة .2
ليذا الغرض.دراسةلم رئيسة  ، صممت خصيصا ن

 



97 
 

  :الدراسةمجتمع  4-3

مشػػػكمة عمػػػى  درسػػػيا الباحػػػث، كبنػػػاءن ييعػػػرؼ بأنػػػو جميػػػع مفػػػردات الظػػػاىرة التػػػي مجتمػػػع الدراسػػػة       
 :الدراسة كأىدافيا فاف المجتمع المستيدؼ يتككف مف

باعتبارىـ طرفان رئيسان في فجكة التكقعات، مف كجية نظر مقدمي  :مراجعي الحسابات الخارجييف .1
ىذه الفئة مراجعي الحسابات المرخص ليـ مف قبؿ جمعية مدققي  قد شممتك خدمة المراجعة، 

كذلؾ حسب سجؿ األعضاء المزاكليف لدل الجمعية  ،ع غزةالحسابات الفمسطينينة العامميف في قطا
 ،استمارة 43مراجع خارجي كزعت عمييـ استمارة االستقصاء فيما استرد منيا  62كالبالغ عددىـ 

كقد تـ مراعاة أف تشمؿ ىذه الفئة، كبصكرة أساسية،  ،%69أم بنسبة استرداد بمغت أكثر مف 
ب تدقيؽ كشركاء لشركات تدقيؽ دكلية كلفركع الشركات المراجعيف الممارسيف العامميف ضمف مكات

مراجع مف إجمالي  24العاممة في قطاع غزة، حيث بمغ عدد ىؤالء المراجعيف  Big 4الكبرل 
 ، كذلؾ حسب ما ىك مبيف% مف عينة المراجعيف الخارجييف55.8نسبة االستمارات المستردة، أم ب

 .((1-4في الجدكؿ 
 ((1-4جدوؿ 

 كات المراجعة الدكلية كالكبرل المشمكليف في عينة المراجعيف المراجعيف بشر 
  المراجعيفعدد  التصنيؼ  اسـ الشركة

 Big4 3 رنست أند يكنجإ

 Big4 4 برايس ككتر ىاكس ككبرز

 Big4 5 ديميكت أند تكتش الشرؽ األكسط )سابا كشركاىـ(

BDO 3 دكلية لممحاسبة كالتدقيؽ 

Nexia International 4 دكلية (ء كشركاىـ)الكفا 

 5 إقميمية طبلؿ أبك غزالة

 24 اإلجمالي
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: باعتبارىـ أيضان طرفان رئيسان في فجكة التكقعات في المراجعة كذلؾ مف كجية المدراء الماليوف .2
نظر معدم البيانات المالية كطالبي خدمة المراجعة، كقد اشتممت ىذه الفئة عمى المدراء المالييف 

ة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف كالعاممة في قطاع غزة، كالبالغ عددىـ في شركات المساىم
 . 2-4)) ، كذلؾ حسب ما ىك مكضح بالجدكؿ11

: باعتبارىـ يعممكف أساسان لخدمة المنشأة، كأيضان يتكاممكف في جزء مف المراجعوف الداخميوف .3
المراجعكف الداخميكف في شركات اعماؿ المراجعة مع المراجعيف الخارجييف، كتشمؿ ىذه الفئة أيضان 

مراجعيف  9المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف العاممة في قطاع غزة، كالبالغ عددىـ 
 . 2-4))داخمييف، كذلؾ حسب ما ىك مكضح بالجدكؿ 

المتعػػامميف مػػع أسػػكاؽ المػػاؿ مػػف خػػبلؿ مجمكعػػة مػػف المسػػتثمريف : كتشػػمؿ ىػػذه الفئػػة المسػػتثمروف .4
كذلػؾ خػبلؿ يػـك عمػؿ  العاممػة فػي قطػاع غػزة، التابعة لبنؾ فمسػطيف المالية ؤلكراؽل الكساطة ةشرك

 .استمبرة 14استمبرة استبيبن استزد مىهب  20، حيث تـ تكزيع 26/6/2014كامؿ بتاريخ 
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 (2-4)جدوؿ 
المراجعكف الداخميكف كالمدراء الماليكف العامميف في شركات المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة 

 المدرجة في بكرصة فمسطيف المشمكليف في عينة الدراسة

 اسـ الشركة الرقـ
عدد االستمارات 

 المكزعة

اجمالي االستمارات  عدد االستمارات المستردة
 مدير مالي مراجع داخمي المستردة

 2 1 1 2 بنؾ االستثمار الفمسطيني 1

 2 1 1 2 البنؾ االسبلمي العربي 2

 3 2 1 3 بنؾ فمسطيف 3

 2 1 1 2 البنؾ التجارم الفمسطيني  4

 - - - 2 بنؾ القدس 5

 2 1 1 2 البنؾ االسبلمي الفمسطيني 6

7 
مجمكعة االتصاالت 

 الفسطينية 
2 1 1 2 

 1 1 - 2 ترست العالمية لمتأميف 8

 2 1 1 2 التأميف الكطنية  9

 2 1 1 2 العالمية المتحدة لمتأميف 10

 2 1 1 2 أميفالمجمكعة األىمية لمت 11

 20 11 9 23 االجمالي

 
 عينة الدراسة: 4-4

إستبانة عمى مجتمع الدراسة كقد تـ  105قاـ الباحث باستخداـ طريقة العينة العشكائية، حيث تـ تكزيع 
  .% تمزيبب  73استبانة بنسبة  77استرداد 
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 :أداة الدراسة4-5 
 :قسميف رئيسيفمف ستبانة الدارسة اتتكوف 

المؤىبلت العممية، التخصص ) المستجيبعف  البيانات الشخصيةكىك عبارة عف : القسـ األوؿ
العممي، الشيادات المينية، المسمى الكظيفي، عدد الشركات التي قاـ المستجيب بمراجعتيا داخؿ 
التخصص خبلؿ الخمسة سنكات الماضية، عدد سنكات الخبرة في مزاكلة المينة في المسمى الكظيفي 

لخدمات بخبلؼ خدمات المراجعة التي يقدميا مكتب المراجعة الذم يعمؿ فيو الحالي، نكع ا
 .(المستجيب

 

، تأثير التخصص الصناعي لممراجع الخارجي في تطبيؽ فجوة التوقعاتيناقش كىك  القسـ الثاني:
 :مجاالت 4عمى  وفقرة، مكزع 42كيتككف مف 

، كيتككف مف حسابات المتخصص صناعياً ارتفاع مستوى الكفاءة المينية لمراجع ال: المجاؿ األوؿ
 .ةفقر  (12)

 .فقرة (9)، كيتككف مف استقالؿ مراجع الحسابات المتخصص صناعياَ : المجاؿ الثاني
قدرة المراجع المتخصص صناعيَا في اكتشاؼ وتحديد مؤشرات عدـ االستمرارية  :الثالثالمجاؿ 
 .اتفقر  (9)، كيتككف مف لممنشأة
 .ةفقر  (12)، كيتككف مف توى تقرير مراجع الحسابات المتخصص صناعياَ شكؿ ومح: الرابعالمجاؿ 

 

لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبياف حسب  الخماسي تـ استخداـ مقياس ليكرتكقد       
 :(3-4)جدكؿ 

 

 الخماسي درجات مقياس ليكرت: (3-4)جدكؿ 
 كبيرة جدان  كبيرة متكسطة قميمة قميمة جدان  المكافقة

 5 4 3 2 1 رجةالد

 

 %20" كبذلؾ يككف الكزف النسبي في ىذه الحالة ىك قميمة جدان لبلستجابة "  (1)اختار الباحث الدرجة 
 كىك يتناسب مع ىذه االستجابة.

 
 خطوات بناء اإلستبانة:

دى تأثير تبني إستراتيجية التخصص الصناعي مف قبؿ مراجعي "ملمعرفة تـ إعداد أداة الدراسة       
 ، كاتبع الباحث الخطكات التالية لبناء اإلستبانة:ابات في تضييؽ فجوة التوقعات"الحس
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الدراسػػات السػػابقة ذات الصػػمة بمكضػػكع الدراسػػة، كاالسػػتفادة منيػػا ك  المحاسػػبياألدب اإلطػػبلع عمػػى  -1
 في بناء اإلستبانة كصياغة فقراتيا.

 اإلسػػػػتبانةفػػػػي تحديػػػػد أبعػػػػاد  استشػػػػار الباحػػػػث عػػػػددان مػػػػف أسػػػػاتذة الجامعػػػػات الفمسػػػػطينية كالمشػػػػرفيف -2
 .كفقراتيا

 تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا اإلستبانة. -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -4
 فقرة. (45)مجاالت ك( 4)تـ تصميـ اإلستبانة في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف  -5
عػػػة اإلسػػػبلمية، مػػػف المحكمػػػيف مػػػف أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي الجام 7تػػػـ عػػػرض اإلسػػػتبانة عمػػػى  -6

قميمية تعمؿ في قطاع غزةك   (2)كالممحؽ رقػـ  جامعة األقصى بغزة كمديريف لشركات تدقيؽ دكلية كا 
 يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.

في ضكء أراء المحكميف تػـ تعػديؿ بعػض فقػرات اإلسػتبانة مػف حيػث الحػذؼ أك اإلضػافة كالتعػديؿ،  -7
 .(1) ؽفقرة، ممح 42 اإلستبانة في صكرتيا النيائية عمى رلتستق

 
 صدؽ االستبياف: 4-6

 ، كما (105 :2010، )الجرجاكم لقياسو ما كضع ستبيافقيس االيأف  ،افيصدؽ االستبيعني       
شمكؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية، ككضكح  ،يقصد بالصدؽ

 (2001، كآخركف )عبيدات، يكمة لكؿ مف يستخدميافقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تككف مف
 بطريقتيف: انةالتأكد مف صدؽ اإلستب كقد تـ

                                                               صدؽ المحكميف "الصدؽ الظاىري": -1
 الظاىرة مجاؿ في المتخصصيف المحكميف مف عددنا الباحث يختار أف ،يقصد بصدؽ المحكميفك       

عرض اإلستبانة عمى مجمكعة مف حيث تـ  (107 :2010، )الجرجاكم الدراسة مكضكع المشكمة أك
كجامعة  ( أعضاء مف الييئة التدريسية في كميات التجارة بالجامعة االسبلمية 7)المحكميف تألفت مف 
قميمية كىـ مف المتخصصيف  ءاألقصى بغزة كمدار  ة كالمراجعة في المحاسبمكاتب مراجعة دكلية كا 

كقد استجاب الباحث آلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء  كاإلحصاء،
أسماء  (2) ، كيكضح الممحؽ رقـالمقترحات المقدمة، كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو النيائية

 .المحكميف الذيف قامكا مشككريف بتحكيـ أداة الدراسة
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 صدؽ المقياس: -2

 Internal Validityتساؽ الداخمي أوال: اال 

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة مع المجاؿ الذم تنتمي       
إلية ىذه الفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لئلستبانة كذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت 

 نة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبا
 

ارتفاع مستكل الكفاءة "  مجاؿاالرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  معامؿ (4-4)جدكؿ اليكضح ك       
، كالذم يبيف أف معامبلت كالدرجة الكمية لممجاؿ"  المينية لمراجع الحسابات المتخصص صناعيان 

 بذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.ك  α= 0.05معنكية  مستكلاالرتباط المبينة دالة عند 
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 ((4-4جدوؿ 
ارتفاع مستكل الكفاءة المينية لمراجع الحسابات "مجاؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  معامؿ

 كالدرجة الكمية لممجاؿ "المتخصص صناعيان 

 الفقرة ـ

وف
رس

 بي
مؿ

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000* 606. صناعيان ميامو في إطار المعرفة كالخبرة التي يمتمكيا. يؤدم المراجع المتخصص  .1

2.  
يتأثر مستكل الخبرة المينية العامة لدل مراجع الحسابات المتخصص سمبان عند 

 أداءه الميمة في إطار التخصص الصناعي.
.386 *0.000 

3.  
يتعمؽ رصيد المعرفة المتخصصة لدل مراجع الحسابات عند أداء الميمة في 

 طار التخصص الصناعي.إ
.640 *0.000 

4.  
يقـك المراجع المتخصص صناعيان بالمساىمة في حؿ المشكبلت كتفسير البيانات 

دراؾ العبلقات  كتحميميا مف كافة النكاحي.  كا 
.734 *0.000 

5.  
يتحسف مستكل جكدة قرارات تخطيط عمميات المراجعة لدل مراجع الحسابات 

 المتخصص صناعيان.
.753 *0.000 

6.  
ترتفع درجة دقة تقديرات مخاطر المراجعة لدل مراجع الحسابات المتخصص 

 صناعيان.
.752 *0.000 

7.  
تتحسف قدرة المراجع المتخصص صناعيان  عمى ممارسة الشؾ الميني عند أداءه 

 لمياـ المراجعة.
.717 *0.000 

يتمتع المراجع المتخصص صناعيان بقدرات عالية عمى اكتشاؼ كمنع الغش في   .8
 عمى اإلجراءات التي قاـ بيا. لبيانات المالية بناءن ا

.648 *0.000 

9.  
يمتمؾ المراجع المتخصص صناعيان قدرات أكبر في الحد مف ممارسات إدارة 

 األرباح المحاسبية.
.665 *0.000 

10.  
تنخفض درجة االستعانة بالخبراء مف قبؿ مراجع الحسابات المتخصص عند 

 أداءه لمياـ المراجعة.
.490 *0.000 

11.  
يتحسف مستكل اإلفصاح في البيانات المالية المدققة مف قبؿ مراجع حسابات 

 متخصص صناعيان.
.556 *0.000 

12.  
تزداد درجة مكثكقية البيانات المالية لعمبلء المراجعة عندما يقـك بتدقيقيا 

 مراجعكف متخصصكف صناعيان في مجاالت أنشطة ىؤالء العمبلء.
.451 *0.000 

 . α=0.05داللة  مستكلاؿ إحصائيان عند االرتباط د *
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استقبلؿ مراجع الحسابات " مجاؿاالرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  معامؿ (5-4)جدكؿ اليكضح ك       

 مستكل، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند " كالدرجة الكمية لممجاؿالمتخصص صناعياى 
 صادؽ لما كضع لقياسو. كبذلؾ يعتبر المجاؿ α = 0.05معنكية 

 (5-4)جدوؿ 
"  استقبلؿ مراجع الحسابات المتخصص صناعياى معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 

 كالدرجة الكمية لممجاؿ

 الفقرة ـ

وف
رس

 بي
مؿ

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

1.  
ميمة  يحافظ مراجع الحسابات المتخصص صناعيان عمى استقبلليتو عف أداء

 المراجعة.
.284 *0.006 

2.  
أف يتأثر يعبر المراجع المتخصص صناعيان بحريو كاممة عف أرائو كتكصياتو بدكف 

 بأم ضغكط أخرل.
.195 *0.045 

3.  
يتأثر استقبلؿ مراجع الحسابات المتخصص صناعيان سمبان بما يقدمو مف خدمات 

 بخبلؼ المراجعة لنفس عميؿ المراجعة.
.548 *0.000 

4.  
استقبلؿ مراجع الحسابات المتخصص صناعيان سمباي بما يتقاضاه مف أتعاب  يتأثر

 سكاء مقابؿ مياـ المراجعة أك مقابؿ الخدمات األخرل بخبلؼ المراجعة.
.720 *0.000 

5.  
تؤثر ظركؼ المنافسة الشديدة بيف المراجعيف المتخصصيف في نفس الصناعة سمبان 

 مميات المراجعة.عمى حياديتيـ عند اتخاذىـ القرارات في ع
.547 *0.000 

تتأثر استقبللية مراجع الحسابات المتخصص صناعيان سمبان بطكؿ فترة االرتباط مع   .6
 عميؿ المراجعة.

.431 *0.000 

7.  
قد يصبح المراجع المتخصص صناعيان أسيران ليذه الصناعة مما يجعؿ استقبلليتو 

 كحياديتو محؿ شؾ.
.550 *0.000 

8.  
ر المبلئـ لمعمكمات الممكية كالمعمكمات اإلستراتيجية لعمبلء تتزايد فرص النشر غي

 المراجعة الذيف ينتمكف لنفس الصناعة لدل المراجع المتخصص صناعيان.
-.246 *0.015 

9.  
يدرؾ مراجع الحسابات المتخصص أىمية إتباع منيج كاضح لتخفيؼ إمكانية النشر 

 ينتمكف لنفس الصناعة. المتعمد أك غير المتعمد لممعمكمات عف عمبلءه الذيف
.334 *0.002 

 . α=0.05داللة  مستكلاالرتباط داؿ إحصائيان عند  *
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قدرة المراجع المتخصص "  مجاؿاالرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  معامؿ (6-4)جدكؿ يكضح       
يبيف أف  ، كالذم" كالدرجة الكمية لممجاؿ صناعياى في اكتشاؼ كتحديد مؤشرات عدـ االستمرارية لممنشأة

كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع  α= 0.05معنكية  مستكلمعامبلت االرتباط المبينة دالة عند 
 لقياسو.

 (6-4)جدوؿ 
في اكتشاؼ كتحديد  ان قدرة المراجع المتخصص صناعي"معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 

 " كالدرجة الكمية لممجاؿمؤشرات عدـ االستمرارية لممنشأة

 الفقرة ـ

وف
رس

 بي
مؿ

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

1.  
يتـ إعداد البيانات المالية عمى أساس أف الشركة سكؼ تستمر في عممياتيا كلف 

 تتعرض لمتعثر أك اإلفبلس.
.446 *0.000 

2.  
يجب اإلفصاح عف حقيقة عدـ إعداد البيانات المالية عمى أساس االستمرارية 

 المنشأة مستمرة في المستقبؿ المنظكر. كأسباب عدـ اعتبار
.660 *0.000 

إدارة الشركة ىي المسئكلة عف إجراء التقييـ لقدرة المنشأة عمى االستمرار في   .3
 المستقبؿ المنظكر لمدة ال تقؿ عف اثني عشر شيران.

.686 *0.000 

4.  
يعتبر المراجع الخارجي مسئكالن عف األخذ في االعتبار مدل مبلئمة استخداـ 

 اإلدارة لفرض استمرارية الشركة كالتقرير عف ذلؾ.
.652 *0.000 

5.  
ترتفع درجة قدرة مراجع الحسابات المتخصص عمى اإللماـ بالمؤشرات كاألحداث 

 كالظركؼ التي قد تثير شكان كبيران حكؿ قدرة المنشأة عمى االستمرار.
.688 *0.000 

6.  
سير نتائج اإلجراءات ترتفع درجة قدرة المراجع المتخصص صناعيان عمى تف

جراء المقارنات المبلئمة خبلؿ جميع مراحؿ عممية المراجعة.  التحميمية كا 
.702 *0.000 

7.  
يقدـ مراجع الحسابات المتخصص صناعيان تحذيران كافيان عف الظركؼ الصعبة 

 المستقبمية لمعميؿ محؿ المراجعة.
.603 *0.000 

8.  
فرض  كمبلئمةاإلفصاح  يعكس رأم مدقؽ الحسابات المتخصص مدل كفاية
 االستمرارية عند الشؾ في قدرة المنشأة عمى االستمرار.

.695 *0.000 

9.  
تقرير مراجع الحسابات النظيؼ الذم ال يتطرؽ  إلى استمرارية المنشأة يعني 

 ضمنان أف المنشأة مستمرة في المستقبؿ.
.607 *0.000 

 . α=0.05داللة  مستكلاالرتباط داؿ إحصائيان عند  *
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شكؿ كمحتكل تقرير مراجع " مجاؿاالرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  معامؿ (7-4)جدكؿ اليكضح       
، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة " كالدرجة الكمية لممجاؿالحسابات المتخصص صناعياى 

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو. α= 0.05معنكية  مستكلعند 
 (7-4)جدوؿ 
شكؿ كمحتكل تقرير مراجع الحسابات المتخصص معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "

 " كالدرجة الكمية لممجاؿصناعياى 

مؿ  الفقرة ـ
معا

وف
رس

بي
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

يقـك المراجع المتخصص باإلشارة  في تقريره إلى مسئكلية اإلدارة عف  البيانات   .1
 المالية.

.419 *0.000 

2.  
يتضمف تقرير المراجع المتخصص صناعيان تقييمان لكفاءة كفاعمية النظـ المالية 

 لمعميؿ محؿ المراجعة.
.589 *0.000 

3.  
مراجع الحسابات المتخصص صناعيان مسئكالن عف اكتشاؼ الغش كالخطأ في 

 البيانات المالية بما في ذلؾ األخطاء البسيطة المتخصصة.
.615 *0.000 

4.  
ير تقرير المراجع المتخصص صناعيان إلى كؿ الجكانب الميمة المتعمقة باألداء يش

 العاـ إلدارة الشركة.
.654 *0.000 

5.  
يشير تقرير المراجع المتخصص إلى النتائج التي تكصؿ إلييا المراجع بشأف 

 القضايا المتعمقة بالغش.
.575 *0.000 

6.  
عماؿ المراجعة التي قاـ بيا إلى مدل أ المتخصص يشير تقرير مراجع الحسابات

 كقد تـ تكضيح ذلؾ في التقرير.
.495 *0.000 

7.  
يكضح تقرير مراجع الحسابات المتخصص مكقؼ المراجع مف السياسات المحاسبية 

 كتقديرات اإلدارة المستخدمة في إعداد البيانات المالية.
.585 *0.000 

ية النسبية الذم اعتمده يشير تقرير مراجع الحسابات المتخصص إلى مستكل األىم  .8
 المراجع أثناء عممية المراجعة.

.629 *0.000 

9.  
يشير تقرير مراجع الحسابات المتخصص إلى مدل اعتماد تطبيؽ مبادئ الحككمة 

 لدل عميؿ المراجعة.
.767 *0.000 

10.  
يشير تقرير مراجع الحسابات المتخصص إلى كقائع كأساليب إدارة األرباح 

 المالية المدققة. المحاسبية في البيانات
.778 *0.000 

 0.000* 510.ف يككف تقرير المراجع المتخصص صناعيان مكتكبان بعبارات كاضحة كال أيفضؿ   .11
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 يحتمؿ غمكض اك تفسيرات أخرل.

يككف تقرير المراجع المتخصص تفصيميان بحيث يقدـ اجابات كافية لتساؤالت   .12
 مستخدمي البيانات المالية.

.546 *0.000 

 . α=0.05داللة  مستكلتباط داؿ إحصائيان عند االر  *
 

 Structure Validity البنائي: الصدؽ ثانياً 
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة       

 اإلستبانة.الكصكؿ إلييا، كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات 
 

أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيان  (8-4)جدكؿ اليبيف ك       
 لقياسو. تكبذلؾ يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما كضع α= 0.05معنكية  مستكلعند 

 

 (8-4)جدوؿ 
 لكمية لئلستبانةمعامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت اإلستبانة كالدرجة ا

 معامؿ بيرسوف المجاؿ
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 842. .ارتفاع مستكل الكفاءة المينية لمراجع الحسابات المتخصص صناعيان 

 0.000* 451. .استقبلؿ مراجع الحسابات المتخصص صناعياى 

قدرة المراجع المتخصص صناعياى في اكتشاؼ كتحديد مؤشرات عدـ 
 .االستمرارية لممنشأة

.774 *0.000 

 0.000* 767. .شكؿ كمحتكل تقرير مراجع الحسابات المتخصص صناعياى 

 . α=0.05داللة  مستكلاالرتباط داؿ إحصائيان عند *        
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  :Reliabilityثبات اإلستبانة  4-7

متتالية  مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج نفس يعطي أفاف، ييقصد بثبات االستب      
إلى أم درجة يعطي المقياس قراءات  (2002)القحطاني،  ،ن (، كيقصد بو أيضا97: 2010)الجرجاكم،

متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا، أك ما ىي درجة اتساقو كانسجامو كاستمراريتو عند تكرار استخدامو 
 (. 2002في أكقات مختمفة )القحطاني، 

 Cronbach's خـ طريقة ألفا كركنباااستخد بكاسطةنة الدراسة ستباابات مف ث تـ التحقؽكقد       

Alpha Coefficient (9-4)، ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ. 
 (9-4)جدوؿ 

 معامؿ ألفا كركنباخ لقياس ثبات اإلستبانة

عدد  المجاؿ
 الفقرات

معامؿ ألفا 
 كرونباخ

الصدؽ 
 *الذاتي

 0.917 0.842 12 .ية لمراجع الحسابات المتخصص صناعيان ارتفاع مستكل الكفاءة المين

 0.805 0.648 9 .استقبلؿ مراجع الحسابات المتخصص صناعياى 

قدرة المراجع المتخصص صناعياى في اكتشاؼ كتحديد مؤشرات عدـ 
 .االستمرارية لممنشأة

9 0.826 0.909 

 0.916 0.839 12 .شكؿ كمحتكل تقرير مراجع الحسابات المتخصص صناعياى 

 0.937 0.878 42 معا جميع المجاالت

 = الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ الصدؽ الذاتي*
 

قيمػػػة معامػػػؿ ألفػػػا كركنبػػػاخ مرتفعػػػة لكػػػؿ مجػػػاؿ حيػػػث أف  (9-4)جػػػدكؿ النتػػػائج فػػػي يتضػػػح مػػػف ال      
 الصدؽ الذاتيذلؾ قيمة . كك(0.878)لجميع فقرات اإلستبانة  بينما بمغت (0.648،0.842)تتراكح بيف 

 (0.937)لجميػػع فقػػرات اإلسػػتبانة  بمغػػت بينمػػا (0.805،0.917)مرتفعػػة لكػػؿ مجػػاؿ حيػػث تتػػراكح بػػيف 
 مرتفع. الصدؽ الذاتيكىذا يعنى أف معامؿ 
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ككف الباحث قػد تأكػد مػف كي. (1)ستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ تككف االبذلؾ ك       
ة الدراسػػة ممػػا يجعمػػو عمػػى ثقػػة تامػػة بصػػحة اإلسػػتبانة كصػػبلحيتيا لتحميػػؿ النتػػائج إسػػتبانصػػدؽ كثبػػات 

 كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.
 

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:4-8 
 Statistical Package forتفريػغ كتحميػؿ اإلسػتبانة مػف خػبلؿ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي تػـ       

the Social Sciences  (SPSS). 
 

 :Normality Distribution Testاختبار التوزيع الطبيعي  
 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سػػػمرنكؼ - اختبػػػار ككلمجػػػكركؼ تػػػـ اسػػػتخداـ      

فػي جػدكؿ ، ككانت النتائج كما ىي مبينػة الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو
(4-10). 

 (10-4)جدوؿ 
 التكزيع الطبيعييكضح نتائج اختبار 

القيمة االحتمالية  المجاؿ
(Sig.) 

 0.809 .ارتفاع مستكل الكفاءة المينية لمراجع الحسابات المتخصص صناعيان 

 0.331 .استقبلؿ مراجع الحسابات المتخصص صناعياى 

ستمرارية قدرة المراجع المتخصص صناعياى في اكتشاؼ كتحديد مؤشرات عدـ اال
 .لممنشأة

0.575 

 0.918 .شكؿ كمحتكل تقرير مراجع الحسابات المتخصص صناعياى 

 0.740 جميع المجاالت معاً 

 
ت مجػػػػاالجميػػػػع ل (.Sig)أف القيمػػػػة االحتماليػػػػة  (10-4) جػػػػدكؿالالنتػػػػائج المكضػػػػحة فػػػػي  تعكػػػػس      

0.05مسػػػتكل الداللػػػة مػػػف  أكبػػػرالدراسػػػة   يتبػػػع التكزيػػػع  تالمجػػػاال يػػػذهفػػػإف تكزيػػػع البيانػػػات ل كبػػػذلؾ
 سيتـ استخداـ االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.  حيث ،الطبيعي
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 :التي تـ استخداميا في ىذه الدراسةاإلحصائية  المعالجاتكفيما يمي  
 .لدراسةا عينةكصؼ ل ،Frequencies and Percentages النسب المئكية كالتكرارات -1

 كالمتكسط الحسابي النسبي. المتكسط الحسابي -2

 .لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة، Cronbach's Alpha اختبار ألفا كركنباخ -3
مػا إذا  لمعرفػةK-S) )   Kolmogorov-Smirnov Test سػمرنكؼ - اختبػار ككلمجػكركؼ -4

 .كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو

ـ تػكقد  لقياس درجة االرتباط ،Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسكف  -5
 لبلستبانة. كالصدؽ البنائي لحساب االتساؽ الداخمي استخدامو

لمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة  T-Test One Sample فػي حالػة عينػة كاحػدة Tاختبػار  -6
كقػد تػـ  ،ف ذلػؾأـ زادت أك قمػت عػ 3كىػي  درجػة المكافقػة المتكسػطة االستجابة قد كصػمت إلػي

 استخدامو لمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ  Independent Samples T-Test فػػي حالػػة عينتػػيف Tاختبػػار  -7
 ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.  تفركقا

لمعرفػة  One Way Analysis of Variance (ANOVA)اختبار تحميػؿ التبػايف األحػادم  -8
 ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف البيانات.
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 الخامس الفصؿ 
 

 تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة
 

 
 مقدمت.5-1 

 الوصف اإلحصبئي لعيىت الدراست وفق البيبوبث الشخصيت. 5-2

 .ستاختببر فرضيبث الدرا 5-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 مقدمة: 5-1

، كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسةيتضمف ىذا الفصؿ عرضان ل      
عف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج اإلستبانة كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا، 

مؤىبلت العممية، التخصص العممي، الشيادات ال)التي اشتممت عمى  البيانات الشخصيةكالكقكؼ عمى 
المينية، المسمى الكظيفي، عدد الشركات التي قاـ المستجيب بمراجعتيا داخؿ التخصص خبلؿ 
الخمسة سنكات الماضية، عدد سنكات الخبرة في مزاكلة المينة في المسمى الكظيفي الحالي، نكع 

لذا تـ ، (مراجعة الذم يعمؿ فيو المستجيبالخدمات بخبلؼ خدمات المراجعة التي يقدميا مكتب ال
إذ تـ استخداـ برنامج الرـز  ،الدراسة إستبانةإجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف 

لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا كتحميميا  (SPSS)اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 
 في ىذا الفصؿ. 

 
  البيانات الشخصيةالدراسة وفؽ  ةعينلالوصؼ اإلحصائي 5-2 
 الشخصية  البياناتكفؽ  الدراسة عينةخصائص ل كفيما يمي عرض      

 
 المؤىالت العمميةعينة الدراسة حسب توزيع 1- 

 
 عينة الدراسة حسب المؤىبلت العمميةتكزيع  يكضح (:1-5)جدكؿ 

%النسبة المئوية  العدد المؤىبلت العممية  
 1.3 1 دبمـك فأقؿ

 70.1 54 كالكريكسب

 28.6 22 ماجستير

 - - دكتكراه

 100.0 77 المجمكع

 
 ،يحممػػػكف درجػػػة الػػػدبمـك فأقػػػؿ مػػػف عينػػػة الدراسػػػة %1.3مػػػا نسػػػبتو أف  (1-5)يتضػػػح مػػػف جػػػدكؿ       
كتشػير ىػذه النتػائج الػى  ،يحممػكف درجػة الماجسػتير% 28.6 بينما يحممكف درجة البكالكريكس،% 70.1

ؤىميف مف ناحية عممية بدرجة تعكس مدل اطبلعيـ كفيميـ لمقضية المطركحة، عبلكة أف افراد العينة م
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عمى التفكير في مدل أىميػة تضػييؽ فجػكة  القدرةسئمة االستبانة، كلدييـ أعمى تمكنيـ مف االجابة عمى 
 التكقعات القائمة في بيئة المراجعة مف خبلؿ تطبيؽ استراتيجية التخصص الصناعي في المراجعة.

 
 عينة الدراسة حسب التخصص العمميوزيع ت -2
 

 عينة الدراسة حسب التخصص العمميتكزيع  يكضح :(2-5)جدكؿ 
%النسبة المئوية  العدد التخصص العممي  

 79.2 61 محاسبة

 10.4 8 إدارة أعماؿ

 2.6 2 اقتصاد كعمـك سياسية

 1.3 1 عمـك مالية كمصرفية

 6.5 5 أخرل

 100.0 77 المجموع
 

 ،تخصصػػيـ العممػػي محاسػػبة الدراسػػة مػػف عينػػة% 79.2أف مػػا نسػػبتو  (2-5) تضػػح مػػف جػػدكؿي      
 %6.5بينمػػػػا  عمػػػػـك ماليػػػػة كمصػػػػرفية، %1.3اقتصػػػػاد كعمػػػػـك سياسػػػػية،  %2.6 ،إدارة أعمػػػػاؿ% 10.4

ممػػا ، "ىندسػػة مدنيػػة ،قػػانكف، صػػيانة معػػدات ثقيمػػة، رياضػػيات، حاسػػكب "تخصصػػيـ العممػػي غيػػر ذلػػؾ
ألفػػراد عينػػة الدراسػػة، كبػػالرغـ مػػف أف الغالبيػػة كانػػت مػػف فػػي التخصػػص العممػػي  لػػى كجػػكد تنػػكعإ يشػػير

المتخصصيف في المحاسبة كذلػؾ الشػتماؿ العينػة عمػى فئتػيف مػف المػراجعيف كأصػحاب ىػذا التخصػص 
مف الطبيعي أف يككنكا مف حممة بكالكريكس محاسبة بالدرجة األكلػى، كأف مػف شػػأف ارتفػاع نسػبة حممػة 

ف يثرم ىذه الدراسة باعتبارىا الفئة األكثر معرفة بمكضكع الدراسػة سػكاء كػانكا مػف فئػة ىذا التخصص أ
أف ىػػذا التنػػكع فػػي االختصاصػػات العمميػػة األخػػرل  باالعتبػػار، مػػع األخػػذ ك الفئػػات األخػػرلأالمػػراجعيف 

ه الدراسػػة يعطػػي ىػػذه الدراسػػة بعػػدان ميمػػان فػػي تعزيػػز النتػػائج، كذلػػؾ باعتبػػار أف القضػػية التػػي تناقشػػيا ىػػذ
      تعني جميع أطراؼ المجتمع المالي الذم يتشكؿ في معظمو مف  مجتمع ىذه الدراسة. 
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 الشيادات المينيةعينة الدراسة حسب وزيع ت -3

 
 عينة الدراسة حسب الشيادات المينيةتكزيع  يكضح :(3-5)جدكؿ 

%النسبة المئوية  العدد الشيادات المينية  

CPA 3 6.0 

CMA 1 2.0 

ACCA 5 10.0 

CIA 1 2.0 

CFA - - 

ACPA 26 52.0 

PCPA 19 38.0 

 12.0 6 أخرى

 CPA، 2.0%يحممكف شيادة  مف عينة الدراسة% 6.0ما نسبتو أف  (3-5)يتضح مف جدكؿ       

 يحممكف شيادة ACCA، 52.0%يحممكف شيادة  CIA، 10.0%شيادة  كCMA يحممكف شيادة 
ACPA ، 38.0%  يحممكف شيادةPCPA،  كتبيف ىذه دات أخرليحممكف شيا %12.0بينما ،

النتائج المستكل العالي مف التأىيؿ الميني الذم يتمتع بو أفراد عينة الدراسة، كالذم يعكس مدل 
ادراكيـ لمجكانب المينية المشتممة عمييا أسئمة اإلستبياف مع األخذ باالعتبار أف مراجع الحسابات 

لو الحصكؿ عمى جميع ىذه الشيادات المينية، كأف النسبة المرتفعة الخارجي ىك الكحيد الذم يجكز 
تعتبر مؤشرات مفيدة لمبناء عمى نتائج االستبياف PCPA ، كACPAلمحاصميف عمى شيادة 

      .كخصكصان مف ناحية مراجع الحسابات الخارجي
 
 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  - 4
 

 الدراسة حسب المسمى الكظيفيعينة تكزيع  يكضح :(4-5) جدكؿ
%النسبة المئوية  العدد المسمى الوظيفي  

 55.8 43 مراجع خارجي

 14.3 11 مدير مالي

 11.7 9 مراجع داخمي

 18.2 14 مستثمر

 100.0 77 المجموع
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مراجػػػػع  مسػػػػماىـ الػػػػكظيفي الدراسػػػػة مػػػػف عينػػػػة %55.8أف مػػػػا نسػػػػبتو  (4-5)يتضػػػػح مػػػػف جػػػػدكؿ      
، كذلػؾ مسماىـ الكظيفي مستثمر %18.2بينما  مراجع داخمي،% 11.7 ،ر ماليمدي% 14.3 ،خارجي

ف كػػاف ىػػذا التنػػكع مقصػػكد بغػػرض أف تشػػتمؿ العينػػة أكثػػر مػػف  يعكػػس التنػػكع فػػي المسػػميات الكظيفيػػة كا 
طػػػرؼ مػػػف أطػػػراؼ المجتمػػػع المػػػالي، ألجػػػؿ استشػػػراؼ أراء الجميػػػع بشػػػأف تبنػػػي اسػػػتراتيجية التخصػػػص 

كسػائؿ الكاجػب اسػتخداميا مػف أجػؿ تضػييؽ فجػكة التكقعػات فػي المراجعػة، كأف الصػناعي ككسػيمة مػف ال
النسبة المرتفعة مف المراجعيف الخارجييف مف أفػراد ىػذه العينػة تعطػي نتػائج ىػذه الدراسػة بعػدان ميمػان مػف 

 ليػو بالمسػئكلية األكلػى كالمباشػرة فػي كجػكد ىػذه الفجػكة، كمػف ناحيػة أخػرلإناحية ككنيـ الطرؼ المشار 
مػػػا يتعمػػػؽ باتبػػػاع اسػػػتراتيجية التخصػػػص الصػػػناعي مػػػف ايجابيػػػات كسػػػمبيات بالنسػػػبة لممراجػػػع الخػػػارجي 

 عندما يؤدم الميمة في اطار التخصص الصناعي.  
 
عدد الشركات التي قاـ المسػتجيب بمراجعتيػا داخػؿ التخصػص خػالؿ عينة الدراسة حسب توزيع  -5

 الخمسة سنوات الماضية
 

 عدد الشركات التي قاـ المستجيب عينة الدراسة حسبزيع تك يكضح  :(5-5) جدكؿ
 داخؿ التخصص خبلؿ الخمسة سنكات الماضية بمراجعتيا 

عدد الشركات التي قاـ المستجيب بمراجعتيا داخؿ التخصص 
 خالؿ الخمسة سنوات الماضية

%النسبة المئوية  العدد  

 11.5 6 شركة كاحدة

 11.5 6 شركتاف

 77 40 ثبلث شركات فأكثر

 100.0 52 المجموع

 
أجابكا أف عدد الشركات التي قاـ  الدراسة مف عينة %23أف ما نسبتو  (5-5) يتضح مف جدكؿ      

 %77بينما  ،فأقؿ شركتاف الماضيةبمراجعتيا داخؿ التخصص خبلؿ الخمسة سنكات  يفالمستجيب
خبرة المينية المتخصصة ، مما يدؿ عمى مستكل الشركات فأكثرثبلث  تقريبان راجع داخؿ التخصص

التي يتمتع بيا أفراد عينة الدراسة كىـ في ىذه الفئة بالتحديد المراجعكف الخارجيكف كالمراجعكف 
 الداخميكف، كذلؾ ما يعزز الثقة باستجابات ىذه الفئة مف المبحكثيف بخصكص مكضكع الدراسة. 
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 نة في المسمى الوظيفي الحاليعدد سنوات الخبرة في مزاولة الميعينة الدراسة حسب توزيع  -6

 
 عدد سنكات الخبرة عينة الدراسة حسب تكزيع يكضح  (6-5)جدكؿ 

%النسبة المئوية  العدد عدد سنوات الخبرة  

 19.5 15 سنكات 5أقؿ مف 

 40.3 31 سنكات 10إلى أقؿ مف  6مف 

 13 10 سنة 15إلى أقؿ مف  11مف 

 22.1 17 سنة 20إلى أقؿ مف 16مف 

 5.2 4 أكثرسنة ف 20

 100.0 77 المجموع

 
عدد سنكات خبرتيـ  أجابكا أف مف عينة الدراسة %19.5ما نسبتو أف  (6-5)يتضح مف جدكؿ       

سنكات تتراكح % 13، سنكات10إلى أقؿ مف  5مف  سنكات خبرتيـتتراكح  %40.3، سنكات 5أقؿ مف 
 ،سنة 20إلى أقؿ مف 15مف  يـخبرتتتراكح سنكات  %22.1 ،سنة 15إلى أقؿ مف  10 مف خبرتيـ
ممف تزيد سنكات خبرتيـ عف خمسة  % 81، كأف ما نسبتو سنة فأكثر 20 سنكات خبرتيـ% 5.2بينما 

سنكات، مما يدؿ عمى تكافر تجربة عممية كافية عند أفراد ىذه العينة تمكنيـ مف اإلجابة كبشكؿ 
 عمى نتائج الدراسة. مكضكعي عمى أسئمة االستبياف، األمر الذم يعزز مف االعتماد

 

نػوع الخػدمات بخػالؼ خػدمات المراجعػة التػي يقػدميا مكتػب المراجعػة عينة الدراسة حسػب توزيع 7- 
 الذي يعمؿ فيو المستجيب

 
 نكع الخدماتعينة الدراسة حسب تكزيع يكضح  :(7-5)جدكؿ 

%النسبة المئوية  العدد نوع الخدمات  
 77.5 31 خدمات محاسبية

 55.0 22 خدمات ضريبية

 70.0 28 خدمات استشارية

 35.0 14 خدمات إدارة مخاطر المؤسسات

 12.5 5 خدمات أخرل
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نػػكع الخػػدمات التػػي أجػػابكا أف  الدراسػػة مػػف عينػػة %77.5أف مػػا نسػػبتو  (7-5)يتضػػح مػػف جػػدكؿ       

 %35، استشػػارية يقػػدمكف خػػدمات %70، ضػػريبية يقػػدمكف خػػدمات %55 ،خػػدمات محاسػػبية يقػػدمكنيا
األمر ، التي ذكرتغير نكعيا  يقدمكف خدمات %12.5، بينما إدارة مخاطر المؤسسات مكف خدماتيقد

، ممػػا فك ف الخػػارجيك الػػذم يعكػػس التنػػكع فػػي الخػػدمات بخػػبلؼ خػػدمات المراجعػػة التػػي يقػػدميا المراجعػػ
كبػػر لبلعتمػػاد عمػػى نتػػائج ىػػذه الدراسػػة كخصكصػػان فيمػػا يتعمػػؽ بػػأثر ىػػذه الخػػدمات عمػػى أيعطػػي فرصػػة 

    استقبلؿ المراجع الخارجي. 
 

 اختبار فرضيات الدراسة 5-3 
لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة  (one sample T-test) لعينة كاحدة Tتـ استخداـ اختبار       

  أـ ال. 3كىي  درجة المكافقة المتكسطةاالستجابة قد كصمت إلي 
حسػب مقيػاس  درجػة المكافقػة المتكسػطةؿ كىي تقابػ 3متكسط درجة اإلجابة يساكم  :الفرضية الصفرية
 ليكرت المستخدـ.

 .3متكسط درجة اإلجابة ال يساكم  :الفرضية البديمة
الفرضية الصفرية فإنو ال يمكف رفض  (0.05أكبر مف  Sig) Sig > 0.05إذا كانت بمعنى أنو       

درجػػة تمػػؼ جكىريػػان عػػف حػػكؿ الظػاىرة مكضػػع الدراسػػة ال يخ األفػػرادكيكػكف فػػي ىػػذه الحالػػة متكسػػط آراء 
( فيػتـ رفػض الفرضػية 0.05أقػؿ مػف  Sig) Sig < 0.05أمػا إذا كانػت  ، 3كىػى  المكافقػة المتكسػطة

درجػػػة المكافقػػػة عػػػف يختمػػػؼ جكىريػػػان  األفػػػرادآراء الصػػػفرية كقبػػػكؿ الفرضػػػية البديمػػػة القائمػػػة بػػػأف متكسػػػط 
اإلجابػػة يزيػػد أك يػػنقص بصػػكرة  ، كفػػي ىػػذه الحالػػة يمكػػف تحديػػد مػػا إذا كػػاف متكسػػط 3كىػػى  المتكسػػطة
قيمػة االختبػار كذلؾ مف خبلؿ قيمة االختبار فػإذا كانػت  ،3كىى  درجة المكافقة المتكسطة عف جكىرية

 كالعكس صحيح. درجة المكافقة المتكسطةمكجبة فمعناه أف المتكسط الحسابي لئلجابة يزيد عف 
 

 لحسابات في تضييؽ فجوة التوقعات. الفرضية الرئيسة األولى: يؤثر التخصص الصناعي لمراجع ا
درجػة المكافقػة لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قػد كصػمت إلػي  Tتـ استخداـ اختبار       

 .(8-5)النتائج مكضحة في جدكؿك  أـ ال 3كىى  المتكسطة
 
 



118 
 

 (8-5)جدوؿ 
 مجاالت االستبيافلجميع  (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 

 المجاؿ

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ي  

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي
نس

ال
بار 

الخت
ة ا

قيم
ية  
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الحت

ة ا
قيم

ال
(
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g

يب .(
لترت
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 3 0.000* 17.99 79.59 3.95 الكفاءة 

 4 0.000* 4.3 63.72 3.19 االستقالؿ

 1 0.000* 20.75 82.97 4.15 االستمرارية 

 2 0.000* 16.29 79.31 3.97 التقرير

  0.000* 21.78 76.68 3.83 معاً  المجاالتجميع 

0.05داللة  مستكلالمتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند  *                           . 
 

)الدرجػة الكميػة مػف  3.83سػاكم ي المجػاالتالمتكسػط الحسػابي لجميػع أف  (8-5)مف جدكؿ تبيف       
 (Sig).القيمػة االحتماليػة كأف  21.78  االختبػار ، قيمػة%76.68 ( أم أف المتكسط الحسابي النسػبي5

0.05دالة إحصائيان عند مستكل داللة  المجاالتلذلؾ تعتبر جميع  0.000تساكم   ، ممػا يػدؿ عمػى
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مػف  3كىى درجة المكافقة المتكسطة أف متكسط درجة االستجابة قد زاد عف 

، كتبػػيف ىػػذه النتػػائج مػػدل إدراؾ مراجعػػي الحسػػابات كبػػاقي بشػػكؿ عػػاـ المجػػاالتعينػػة عمػػى قبػػؿ أفػػراد ال
أطراؼ المجتمع المالي المحدديف في ىػذه الدراسػة بالمػدراء المػالييف كالمػراجعيف الػداخمييف كالمسػتثمريف، 

الػذم  بأىمية أف يقكـ المراجع الخارجي بأداء كظيفتو فػي إطػار التخصػص الصػناعي فػي مجػاؿ النشػاط
تمارسة منشػآت عمػبلء المراجعػة كذلػؾ نظػران لؤلثػر االيجػابي الػذم عكسػة التخصػص الصػناعي لمراجػع 
الحسابات عمى مجمكعة مف القضايا التي كانت سببان في تكجيػو االتيػاـ لمراجعػي الحسػابات الخػارجييف 

بات، كمػػف ثػـ يمكننػػا بالمسػئكلية المباشػرة عػػف حػدكث فجػكة التكقعػػات فػي بيئػة المراجعػػة الخارجيػة لمحسػا
القكؿ أف مف شأف اتبػاع اسػتراتيجية التخصػص الصػناعي عنػد أداء ميػاـ المراجعػة الخارجيػة أف يسػاىـ 

 كبصكرة كبيرة في تضييؽ فجكة التكقعات القائمة في بيئة المراجعة الخارجية.
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راجع الحسابات في تضييؽ يؤثر التخصص الصناعي لم"نتائج الفرضية: تـ قبوؿ الفرضية القائمة: 
 ."فجوة التوقعات

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف لمتخصص الصناعي لمراجع الحسابات أثران ايجابيان مف ناحية ارتفاع       
مستكل الكفاءة المينية كتدعيـ درجة استقبلؿ مراجع الحسابات الخارجي كارتفاع قدرة المراجع عمى 

ة لمنشآت عمبلء المراجعة، عبلكة عمى شكؿ كمحتكل تقرير تحديد كاكتشاؼ مؤشرات عدـ االستمراري
المراجعة ككؿ ىذه المحاكر شكمت جزءان كبيران مف فجكة التكقعات القائمة في بيئة المراجعة الخارجية 
كذلؾ مف ناحية أداء مراجع الحسابات الخارجي، كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات 

 (.2011( ك)المقطرم، 2006)متكلي، ( ك2005كدراسة )لبيب، 
 

 : تاليةالفرضيات الفرعية ال إلىوتنقسـ ىذه الفرضية 
يؤثر ارتفاع مستوى الكفاءة المينية لمراجع الحسابات المتخصص صناعيًا عند الفرضية األولى: 

 % في تضييؽ فجوة التوقعات.5مستوى داللو 
درجة المكافقة ة االستجابة قد كصمت إلي لمعرفة ما إذا كانت متكسط درج Tتـ استخداـ اختبار 

 (9-5)النتائج مكضحة في جدكؿ  أـ ال.  3كىى  المتكسطة

 (9-5)جدوؿ 

رتفاع مستكل الكفاءة المينية ا"مجاؿ  لكؿ فقرة مف فقرات (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 
 "لمراجع الحسابات المتخصص صناعيان 

 الفقرة ـ
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1.  
يؤدم المراجع المتخصص صناعيان ميامو في إطار 

 المعرفة كالخبرة التي يمتمكيا.
4.26 85.26 15.32 *0.000 1 

2.  

يتأثر مستكل الخبرة المينية العامة لدل مراجع 
الحسابات المتخصص سمبان عند أداءه الميمة في 

 ر التخصص الصناعي.إطا
2.96 59.22 -0.32 0.374 12 

 4 0.000* 13.23 82.60 4.13يتعمؽ رصيد المعرفة المتخصصة لدل مراجع   .3
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الحسابات عند أداء الميمة في إطار التخصص 
 الصناعي.

4.  

يقـك المراجع المتخصص صناعيان بالمساىمة في حؿ 
دراؾ العبلقات   المشكبلت كتفسير البيانات كا 

 مف كافة النكاحي. كتحميميا
3.99 79.74 12.42 *0.000 9 

5.  

يتحسف مستكل جكدة قرارات تخطيط عمميات 
المراجعة لدل مراجع الحسابات المتخصص 

 صناعيان.
4.09 81.82 12.00 *0.000 6 

6.  
ترتفع درجة دقة تقديرات مخاطر المراجعة لدل 

 مراجع الحسابات المتخصص صناعيان.
4.22 84.42 14.91 *0.000 3 

7.  
تتحسف قدرة المراجع المتخصص صناعيان  عمى 

 ممارسة الشؾ الميني عند أداءه لمياـ المراجعة.
4.10 82.08 12.85 *0.000 5 

8.  

يتمتع المراجع المتخصص صناعيان بقدرات عالية 
 عمى اكتشاؼ كمنع الغش في البيانات المالية بناءن 

 عمى اإلجراءات التي قاـ بيا.
4.08 81.56 14.24 *0.000 8 

9.  
يمتمؾ المراجع المتخصص صناعيان قدرات أكبر في 

 الحد مف ممارسات إدارة األرباح المحاسبية.
3.71 74.29 8.26 *0.000 10 

10.  
تنخفض درجة االستعانة بالخبراء مف قبؿ مراجع 

 الحسابات المتخصص عند أداءه لمياـ المراجعة.
3.57 71.43 6.13 *0.000 11 

11.  
لبيانات المالية المدققة يتحسف مستكل اإلفصاح في ا

 مف قبؿ مراجع حسابات متخصص صناعيان.
4.09 81.82 13.14 *0.000 6 

12.  

تزداد درجة مكثكقية البيانات المالية لعمبلء المراجعة 
عندما يقـك بتدقيقيا مراجعكف متخصصكف صناعيان 

 في مجاالت أنشطة ىؤالء العمبلء.
4.25 84.94 15.02 *0.000 2 

  0.000* 17.99 79.09 3.95 جاؿ معاً جميع فقرات الم 

0.05داللة  مستكلالمتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند *  . 
 

 يمكف استخبلص ما يمي: (9-5)مف جدكؿ       
يؤدم المراجع المتخصص صناعيان ميامو في إطار المعرفة كالخبرة " األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  -

، قيمة %85.26 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  4.26ساكم ي" التي يمتمكيا
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  15.32ختباراال



121 
 

0.05مستكل داللة   ،درجة رة قد زاد عف مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفق
عمى ىذه  أفراد العينةمف قبؿ جدا  بدرجة كبيرة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 3كىى  المكافقة المتكسطة

 الفقرة. 
 
يتأثر مستكل الخبرة المينية العامة لدل مراجع الحسابات " الثانية لمفقرةالمتكسط الحسابي  -

أم أف المتكسط  2.96ساكم " يصناعيالمتخصص سمبان عند أداءه الميمة في إطار التخصص ال
لذلؾ  0.374تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،0.32- قيمة االختبار، %59.22الحسابي النسبي 
0.05دالة إحصائيان عند مستكل داللة غير تعتبر ىذه الفقرة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة

كىذا يعني أف ىناؾ  3كىى  درجة المكافقة المتكسطةعف ؼ جكىريا ال يختماالستجابة ليذه الفقرة 
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.متكسطة  مكافقة
 

، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 3.95بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -
لذلؾ يعتبر  0.000كم تسا (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،17.99 قيمة االختبار، 79.09%
" داؿ إحصائيان عند ارتفاع مستوى الكفاءة المينية لمراجع الحسابات المتخصص صناعياً مجاؿ"

0.05مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان
 أفراد العينةمف قبؿ  بدرجة كبيرة مكافقةكىذا يعني أف ىناؾ  3كىى  درجة المكافقة المتكسطةعف 

دراؾ كاضحيف مف قبؿ جميع المبحكثيف عمى فقرات ىذا المجاؿ ، كمفاد  ذلؾ أف ىناؾ تصكر كا 
بأف التخصص الصناعي حتمان سيؤدم إلى ارتفاع مستكل الكفاءة المينية لممراجع الخارجي، بالرغـ 

ارجي حتى عمى مستكل المعايير المينية مف عدـ كجكد معيار مطمؽ لتحديد كفاءة المراجع الخ
التي لـ تحدد بشكؿ قاطع ما ىي عناصر الكفاءة التي يجب أف يمتمكيا المراجع الخارجي، األمر 
الذم يؤدم الى التخفيؼ مف حدة الفجكة القائمة بيف المراجعيف كالمحيط المالي كالميني مف ىذا 

 المحكر مف محاكر الدراسة.

 

يؤثر ارتفاع مستوى الكفاءة المينية لمراجع "وؿ الفرضية القائمة: نتائج الفرضية: تـ قب
 ."% في تضييؽ فجوة التوقعات5الحسابات المتخصص صناعيًا عند مستوى داللو 

كيعزك الباحث ذلؾ الى أف ىذا المستكل المرتفع مف الكفاءة لمراجع الحسابات المتخصص       
المتخصصة كالميارات التي يمتمكيا مراجع الحسابات أنما ىك المحصمة النيائية لتراكـ المعرفة 

الخارجي كالتي تتحسف بمكجبيا قدرات المراجع عمى التخطيط لعمميات المراجعة كالتي تنعكس في 
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المدل الذم يقكـ مف خبللو المراجع بجمع أدلة اإلثبات التي تمكنو مف مقابمة التزاماتو المينية مف 
لمحافظة عمى مستكل مف التكمفة يسمح لو بالعمؿ بشكؿ تنافسي، مف ناحيو، كمف الناحية األخرل ا

عبلكة عمى ارتفاع درجة دقة تقديرات مخاطر المراجعة، حيث كمما ارتفعت درجة دقة تقديرات 
المخاطر كمما انعكس ذلؾ في مستكل التأكيد الذم يعطيو مراجع الحسابات في البيانات المالية، ما 

درجة المكثكقية في البيانات المالية التي يدققيا مراجعكف متخصصكف، يؤدم في النياية إلى زيادة 
 (.  2011(، )المقطرم، 2005كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )لبيب، 

 
يؤثر ارتفاع درجة استقاللية مراجع الحسابات المتخصص صناعيًا عند مستوى  الفرضية الثانية:

 .% في تضييؽ فجوة التوقعات5داللو 

درجػػػة المكافقػػػة لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد كصػػػمت  Tتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار 
 .(10-5)النتائج مكضحة في جدكؿ  أـ ال. 3كىى  المتكسطة

 

 (10-5)جدوؿ 
استقبلؿ مراجع الحسابات "لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 

 "المتخصص صناعياى 
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1.  
يحافظ مراجع الحسابات المتخصص صناعيان عمى 

 استقبلليتو عف أداء ميمة المراجعة.
4.22 84.42 14.54 *0.000 1 

2.  
يعبر المراجع المتخصص صناعيان بحريو كاممة عف 

 بأم ضغكط أخرل.أف يتأثر كف أرائو كتكصياتو بد
4.04 80.78 10.19 *0.000 2 

3.  

يتأثر استقبلؿ مراجع الحسابات المتخصص صناعيان 
سمبان بما يقدمو مف خدمات بخبلؼ المراجعة لنفس 

 عميؿ المراجعة.
2.71 54.21 -2.51 *0.007 8 

4.  

يتأثر استقبلؿ مراجع الحسابات المتخصص صناعيان 
عاب سكاء مقابؿ مياـ سمباي بما يتقاضاه مف أت

المراجعة أك مقابؿ الخدمات األخرل بخبلؼ 
 المراجعة.

2.77 55.32 -2.11 *0.019 5 
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5.  

تؤثر ظركؼ المنافسة الشديدة بيف المراجعيف 
المتخصصيف في نفس الصناعة سمبان عمى حياديتيـ 

 عند اتخاذىـ القرارات في عمميات المراجعة.
2.71 54.29 -2.51 *0.007 7 

6.  

استقبللية مراجع الحسابات المتخصص  تتأثر
صناعيان سمبان بطكؿ فترة االرتباط مع عميؿ 

 المراجعة.
2.49 49.87 -4.72 *0.000 9 

7.  
قد يصبح المراجع المتخصص صناعيان أسيران ليذه 
 الصناعة مما يجعؿ استقبلليتو كحياديتو محؿ شؾ.

2.74 54.81 -2.27 *0.013 6 

8.  

ئـ لمعمكمات الممكية تتزايد فرص النشر غير المبل
كالمعمكمات اإلستراتيجية لعمبلء المراجعة الذيف 
ينتمكف لنفس الصناعة لدل المراجع المتخصص 

 صناعيان.

3.14 62.86 1.26 0.106 4 

9.  

يدرؾ مراجع الحسابات المتخصص أىمية إتباع 
منيج كاضح لتخفيؼ إمكانية النشر المتعمد أك غير 

لذيف ينتمكف لنفس المتعمد لممعمكمات عف عمبلءه ا
 الصناعة.

3.83 76.62 8.92 *0.000 3 

  0.000* 4.30 63.72 3.19 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05داللة  مستكلالمتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند *  . 
 

 يمكف استخبلص ما يمي: (10-5)مف جدكؿ 
الحسابات المتخصص صناعيان عمى استقبلليتو عف  يحافظ مراجع "األكلى لمفقرة المتكسط الحسابي  -

 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  4.22ساكم " ي أداء ميمة المراجعة
لذلؾ تعتبر ىذه  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،14.54 االختبار ، قيمة84.42%

0.05الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه
مف  جدا بدرجة كبيرة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 3كىى  درجة المكافقة المتكسطةالفقرة قد زاد عف 

 عمى ىذه الفقرة.  أفراد العينةقبؿ 

 

صناعيان سمبان بطكؿ  تتأثر استقبللية مراجع الحسابات المتخصص" السادسة لمفقرةالمتكسط الحسابي  -
، قيمة %49.87 م أف المتكسط الحسابي النسبيأ 2.49 ساكم"ي فترة االرتباط مع عميؿ المراجعة

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،4.72- االختبار
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0.05إحصائيان عند مستكل داللة   ،متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد  مما يدؿ عمى أف
مف قبؿ أفراد  بدرجة قميمة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 3كىى درجة المكافقة المتكسطة عف  انخفض

 العينة عمى ىذه الفقرة. 

 

، كأف المتكسط الحسابي النسبي 3.19بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم   -
لذلؾ يعتبر  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،4.30 راالختبا، قيمة %63.72يساكم 
داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  "استقالؿ مراجع الحسابات المتخصص صناعياَ " مجاؿ
0.05  ، درجة مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف

عمى فقرات  أفراد العينةمف قبؿ  بدرجة كبيرة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 3كىى  المكافقة المتكسطة
، كذلؾ يبيف أف التخصص الصناعي يؤدم إلى تدعيـ درجة استقبلؿ المراجع ىذا المجاؿ

الخارجي، حيث يعمؿ ذلؾ عمى تقكية درجة احتفاظ المراجع باستقبلليتو في مكاجية محاكالت 
ى ذلؾ االستقبلؿ، عبلكة عمى احتفاظ المراجع باستقبللو سكاء بعض عمبلء المراجعة لمساكمتو عم

 كاف في الحقيقة أك المظير.

 
يؤثر ارتفاع درجة استقاللية مراجع الحسابات "نتائج الفرضية: تـ قبوؿ الفرضية القائمة: 

 ."% في تضييؽ فجوة التوقعات5المتخصص صناعيًا عند مستوى داللو 

لمتخصص الصناعي أىمية كبيرة في تدعيـ استقبلؿ المراجع  أفكيعزك الباحث ذلؾ إلى       
الخارجي، ما يعني التغمب عمى االنتقادات المكجية لممينة في ىذا الجانب مما يؤدم بالضركرة إلى 
تضييؽ فجكة التكقعات، حيث يعمؿ ذلؾ عمى عدـ امكانية ممارسة الضغكط أك التيديدات التي قد 

خصص صناعيان سكاء كاف ذلؾ مف ناحية قدرة المراجع التفاكضية تضعؼ مف استقبلؿ المراجع المت
عمى ما يتقاضاه مف اتعاب مياـ المراجعة أك الخدمات بخبلؼ المراجعة أك مف ناحية ظركؼ المنافسة 
التي يكاجييا المراجعكف في نفس الصناعة، حيث مف المرجح أف ال يككف مراجع الحسابات 

خصص فييا، عبلكة عمى حرص المراجع عمى اتباع منيج كاضح سيران لصناعة معينة يتأالمتخصص 
لمكاجية المخاطر التي تيدد االستقبلؿ سكاء عمى مستكل الممارسة العامة كما ىي محددة في المعايير 

 أك عمى مستكل الممارسة الخاصة المقترحو مف قبؿ الباحثيف كالممارسيف.
استقبلؿ المراجع الخارجي، كمف ثـ تضييؽ  ىمية التخصص الصناعي في تدعيـأكبالرغـ مف       

فجكة التكقعات إال أنو يبلحظ أف قيـ المتكسطات لمتغير االستقبلؿ أقؿ مف المتكسطات لممتغيرات 
األخرل كجاء في المرتبة األخيرة، كسبب ذلؾ أف قضية استقبلؿ المراجع بشكؿ عاـ مف القضايا التي 
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أف تخص المراجع  (Gramling and Stone, 2001)ما زالت مثار جدؿ بحثي، حيث كجدت دراسة 
 (Chung and Sanjay, 2003)قد يعرض استقبللو لمخطر في حيف أظيرت نتائج دراسات أخرل 

ما تتفؽ مع نتائج  ي، أف التخصص الصناعي لممراجع يدعـ استقبلؿ المراجع كى(2011ك)المقطرم، 
  ىذه الدراسة. 

 
المراجع المتخصص صناعيًا في اكتشاؼ وتحديد مؤشرات عدـ  يؤثر ارتفاع قدرة الفرضية الثالثة:

 % في تضييؽ فجوة التوقعات.5االستمرارية لممنشػػأة عند مستوى داللو 

درجػػػة المكافقػػػة لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد كصػػػمت إلػػػي  Tتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار 
 .(11-5)النتائج مكضحة في جدكؿ ك  ،أـ ال 3كىى  المتكسطة

 
 (11-5)جدوؿ 

قدرة المراجع المتخصص لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 
 "صناعياى في اكتشاؼ كتحديد مؤشرات عدـ االستمرارية لممنشأة
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1.  

عداد البيانات المالية عمى أساس أف الشركة يتـ إ
سكؼ تستمر في عممياتيا كلف تتعرض لمتعثر أك 

 اإلفبلس.
4.12 82.34 12.34 *0.000 6 

2.  

يجب اإلفصاح عف حقيقة عدـ إعداد البيانات المالية 
عمى أساس االستمرارية كأسباب عدـ اعتبار المنشأة 

 مستمرة في المستقبؿ المنظكر.
4.18 83.68 13.89 *0.000 3 

3.  

إدارة الشركة ىي المسئكلة عف إجراء التقييـ لقدرة 
المنشأة عمى االستمرار في المستقبؿ المنظكر لمدة ال 

 تقؿ عف اثني عشر شيران.
4.17 83.38 13.36 *0.000 4 

4.  

يعتبر المراجع الخارجي مسئكالن عف األخذ في االعتبار 
الشركة  مدل مبلئمة استخداـ اإلدارة لفرض استمرارية

 كالتقرير عف ذلؾ.
4.05 81.04 11.64 *0.000 8 
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5.  

ترتفع درجة قدرة مراجع الحسابات المتخصص عمى 
اإللماـ بالمؤشرات كاألحداث كالظركؼ التي قد تثير 

 شكان كبيران حكؿ قدرة المنشأة عمى االستمرار.
4.29 85.71 16.46 *0.000 1 

6.  

عمى ترتفع درجة قدرة المراجع المتخصص صناعيان 
جراء المقارنات  تفسير نتائج اإلجراءات التحميمية كا 

 المبلئمة خبلؿ جميع مراحؿ عممية المراجعة.
4.23 84.68 14.96 *0.000 2 

7.  

يقدـ مراجع الحسابات المتخصص صناعيان تحذيران 
كافيان عف الظركؼ الصعبة المستقبمية لمعميؿ محؿ 

 المراجعة.
4.04 80.78 13.86 *0.000 9 

8.  

أم مدقؽ الحسابات المتخصص مدل كفاية يعكس ر 
فرض االستمرارية عند الشؾ في  كمبلئمةاإلفصاح 

 قدرة المنشأة عمى االستمرار.
4.13 82.60 13.89 *0.000 5 

9.  

تقرير مراجع الحسابات النظيؼ الذم ال يتطرؽ  إلى 
استمرارية المنشأة يعني ضمنان أف المنشأة مستمرة في 

 المستقبؿ.
4.12 82.34 12.09 *0.000 6 

  0.000* 20.75 82.97 4.15 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05داللة  مستكلالمتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند *  . 
 

 يمكف استخبلص ما يمي: (11-5)مف جدكؿ 
ماـ ترتفع درجة قدرة مراجع الحسابات المتخصص عمى اإلل"الخامسة  لمفقرةالمتكسط الحسابي  -

 4.29 ساكم" يبالمؤشرات كاألحداث كالظركؼ التي قد تثير شكان كبيران حكؿ قدرة المنشأة عمى االستمرار

القيمة كأف  ،16.46 ، قيمة االختبار%85.71 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف 
0.05ند مستكل داللة لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان ع 0.000تساكم  (Sig).االحتمالية   ،

كىذا  3كىى  درجة المكافقة المتكسطةعف مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد 
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  جدا بدرجة كبيرة يعني أف ىناؾ مكافقة

 
حسابات المتخصص صناعيان تحذيران كافيان عف يقدـ مراجع ال" السابعةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

أم أف المتكسط الحسابي النسبي  4.04 ساكمي "الظركؼ الصعبة المستقبمية لمعميؿ محؿ المراجعة
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،13.86 ، قيمة االختبار80.78%

0.05دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد
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مف قبؿ أفراد العينة بدرجة كبيرة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة  3كىى  درجة المكافقة المتكسطةزاد عف 
 عمى ىذه الفقرة. 

 

النسبي يساكم  ، كأف المتكسط الحسابي4.15 بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم -
          لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،20.75 قيمة االختبار %،82.97

 داؿ "قدرة المراجع المتخصص صناعيَا في اكتشاؼ وتحديد مؤشرات عدـ االستمرارية لممنشأة"
0.05عند مستكل داللة  إحصائيان   ،المجاؿ يختمؼ  ى أف متكسط درجة االستجابة ليذامما يدؿ عم

مف قبؿ أفراد  جدا بدرجة كبيرة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 3كىى  درجة المكافقة المتكسطةجكىريان عف 
، مما يدؿ عمى أف لمتخصص الصناعي أىمية كبيرة مف ناحية تحسيف المجاؿ العينة عمى فقرات ىذا

تحديد مؤشرات عدـ االستمرارية لممنشأة، كما لذلؾ مف أثر كبير قدرة المراجع الخارجي في اكتشاؼ ك 
في ارتفاع قدرة المراجع عمى تقييـ قدرة منشأة عميؿ المراجعة عمى االستمرار مف عدمو كالتقرير عف 
ذلؾ ، األمر الذم يتصدل لقضية أخرل مف القضايا التي انتقدت مف خبلليا مينة المراجعة ككانت 

  التكقعات.  سببان في كجكد فجكة
 

يؤثر ارتفاع قدرة المراجع المتخصص صناعيًا في "نتائج الفرضية: تـ قبوؿ الفرضية القائمة: 
% في تضييؽ فجوة 5اكتشاؼ وتحديد مؤشرات عدـ االستمرارية لممنشػػأة عند مستوى داللو 

 ."التوقعات

راجع الحسابات المتخصص كيعزك الباحث ذلؾ الى الرصيد الكبير مف المعرفة المتعمقة لدل م      
بشأف طبيعة عمؿ منشأة عميؿ المراجعة كالبيئة التي تمارس نشاطيا مف خبلليا، كالمؤشرات المالية 

كالظركؼ االقتصادية المحيطة بيا كما لذلؾ مف أثر كبير في قدرتو عمى التعرؼ عمى كغير المالية 
ي الحكـ عمى مدل استمراريتيا، عبلكة عمى كتقييـ المخاطر التي تكاجييا منشأة عميؿ المراجعة كبالتال
دكات كاإلجراءات التحميمية المناسبة كالنسب القدرة العالية لممراجع المتخصص في استخداـ األ

جراء المقارنات البلزمة كالمبلئمة  كالمؤشرات الخاصة بالنشاط التي تمارسو منشأة عميؿ المراجعة كا 
شرات االقتصادية لمقطاع الذم تعمؿ فية منشأة عميؿ عمى مستكل المنشأة نفسيا كمقارنتو بالمؤ 

        المراجعو. 
 



128 
 

% في 5يؤثر شكؿ ومحتوى تقرير مراجع الحسابات المتخصص عند مستوى داللو  الفرضية الرابعة:
 تضييؽ فجوة التوقعات.
ة درجػػػة المكافقػػػلمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد كصػػػمت إلػػػي  Tتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار 

 .(12-5)النتائج مكضحة في جدكؿ ك  ،أـ ال 3كىى  المتكسطة
 (12-5)جدوؿ 

شكؿ كمحتكل تقرير مراجع لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 
 "الحسابات المتخصص صناعياى 
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1.  
يقـك المراجع المتخصص باإلشارة في تقريره إلى مسئكلية 

 اإلدارة عف  البيانات المالية.
4.39 87.79 16.34 *0.000 1 

2.  
يتضمف تقرير المراجع المتخصص صناعيان تقييمان لكفاءة 

 كفاعمية النظـ المالية لمعميؿ محؿ المراجعة.
4.06 81.30 11.02 *0.000 5 

3.  

الحسابات المتخصص صناعيان مسئكالن عف  مراجع
اكتشاؼ الغش كالخطأ في البيانات المالية بما في ذلؾ 

 األخطاء البسيطة المتخصصة.
3.60 71.95 5.52 *0.000 11 

4.  
يشير تقرير المراجع المتخصص صناعيان إلى كؿ 

 الجكانب الميمة المتعمقة باألداء العاـ إلدارة الشركة.
3.74 74.81 7.94 *0.000 9 

5.  
يشير تقرير المراجع المتخصص إلى النتائج التي تكصؿ 

 إلييا المراجع بشأف القضايا المتعمقة بالغش.
4.00 80.00 12.10 *0.000 7 

6.  
يشير تقرير مراجع الحسابات إلى مدل أعماؿ المراجعة 

 التي قاـ بيا المراجع كقد تـ تكضيح ذلؾ في التقرير.
4.06 81.30 12.47 *0.000 5 

7.  

ضح تقرير مراجع الحسابات المتخصص مكقؼ يك 
المراجع مف السياسات المحاسبية كتقديرات اإلدارة 

 المستخدمة في إعداد البيانات المالية.
4.14 82.86 12.97 *0.000 4 

8.  

يشير تقرير مراجع الحسابات المتخصص إلى مستكل 
األىمية النسبية الذم اعتمده المراجع أثناء عممية 

 المراجعة.
3.75 75.06 6.20 *0.000 8 
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9.  
يشير تقرير مراجع الحسابات المتخصص إلى مدل 

 اعتماد تطبيؽ مبادئ الحككمة لدل عميؿ المراجعة.
3.57 71.43 4.64 *0.000 12 

10.  

يشير تقرير مراجع الحسابات المتخصص إلى كقائع 
كأساليب إدارة األرباح المحاسبية في البيانات المالية 

 المدققة.
3.70 74.03 6.41 *0.000 10 

11.  

يفضؿ اف يككف تقرير المراجع المتخصص صناعيان 
مكتكبان بعبارات كاضحة كال يحتمؿ غمكض اك تفسيرات 

 أخرل.
4.27 85.45 13.34 *0.000 3 

12.  
يككف تقرير المراجع المتخصص تفصيميان بحيث يقدـ 

 اجابات كافية لتساؤالت مستخدمي البيانات المالية.
4.29 85.71 15.61 *0.000 2 

  0.000* 16.29 79.31 3.97 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05داللة  مستكلالمتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند *  . 
 

 يمكف استخبلص ما يمي: (12-5)مف جدكؿ 
دارة يقـك المراجع المتخصص باإلشارة  في تقريره إلى مسئكلية اإل" األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  -
 ،%87.79 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  4.39ساكم " يالبيانات المالية عف

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة 0.000 تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  16.34 قيمة االختبار
0.05إحصائيان عند مستكل داللة   ،درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف  مما يدؿ عمى أف متكسط

مف قبؿ أفراد العينة عمى جدا  بدرجة كبيرة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 3كىى  درجة المكافقة المتكسطة
 ىذه الفقرة.

 
يشير تقرير مراجع الحسابات المتخصص إلى مدل اعتماد تطبيؽ " التاسعة لمفقرةالمتكسط الحسابي  -

، قيمة %71.43أم أف المتكسط الحسابي النسبي  3.57ساكم " يالمراجعة مبادئ الحككمة لدل عميؿ
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند  0.000 تساكم (Sig).القيمة االحتمالية كأف  4.64االختبار 

0.05مستكل داللة   ، درجة  عف زادمما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. بدرجة كبيرة مكافقة كىذا يعني أف ىناؾ 3كىى  المكافقة المتكسطة

 
، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 3.97 بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم -

 لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.000 تساكم (Sig).القيمة االحتمالية كأف  16.29 ، قيمة االختبار79.31%
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" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة شكؿ ومحتوى تقرير مراجع الحسابات المتخصص صناعياَ "
0.05  درجة المكافقة ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف

، مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ ةبدرجة كبير  كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 3كىى  المتكسطة
كذلؾ يؤكد أىمية الدكر الذم يمعبو التخصص الصناعي في تطكير المحتكل االخبارم لتقرير المراجعة 
باعتباره أداة االتصاؿ التي يتـ بكاسطتيا اببلغ جميكر المستفيديف مف خدمات المراجعة، حيث ينعكس 

الجميكر في جكدة الخدمة المؤداه، األمر الذم يؤدم بالضركرة إلى ذلؾ في درجة الثقة التي يكلييا 
  تضييؽ فجكة التكقعات في ىذا الجانب. 

       
يؤثر شكؿ ومحتوى تقرير مراجع الحسابات المتخصص "نتائج الفرضية: تـ قبوؿ الفرضية القائمة: 

 ."% في تضييؽ فجوة التوقعات5عند مستوى داللو 
       
لباحث ذلؾ إلى المضاميف الكاضحة التي يعكسيا تقرير المراجع المتخصص كما كيعزك ا       

تنطكم عميو عممية المراجعة بشكؿ عاـ، كذلؾ مف ناحية ككف تقرير المراجعة تفصيميان بخيث يقدـ 
يجب أف اجابات كافيو لتساؤالت مستخدمي البيانات المالية عبلكة عمى عدـ الكضح كالغمكض الذم 

ر سكاء مف ناحية مسئكليات المراجع أك مدل االعماؿ التي قاـ بيا أك مكقفو مف الغش يظيره التقري
كاالحتياؿ في البيانات المالية التي قاـ بمراجعتيا كتقديرات االدارة أك مدل االعتكاد عمى نظاـ الرقابة 

راجع الحسابات ـ لمشركة، حيث إف اليدؼ األساس مف تقرير معاالداخمية كالجكانب المتعمقو باالداء ال
ىك تكصيؿ نتيجة عممية المراجعة، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ ال بد مف العناية الفائقة بمحتكاه كلغتو كشكمو، 

  عادة النظر في شكؿ كمحتكل تقرير المراجعة الحالي.   إمما يحتـ بضركرة 
 

بحوثيف عند بيف متوسطات استجابات الم إحصائيةالفرضية الرئيسة الثانية: توجد فروؽ ذات داللة 
التخصص الصناعي مف قبؿ مراجع الحسابات في  إستراتيجية% حوؿ تأثير تبني 5مستوى داللة 

عدد سنوات الخبرة في مزاولة  ، المسمى الوظيفي،المؤىؿ العممي) إلىتضييؽ فجوة التوقعات تعزى 
 (.المينة في المسمى الوظيفي الحالي

لمعرفة ما إذا كاف ىنػاؾ فػركؽ ذات داللػة إحصػائية كىػك  لعينتيف مستقمتيفT  داـ اختبارتـ استخ      
التبػػػايف لؾ تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار كػػػذ ،اختبػػػار معممػػػي يصػػػمح لمقارنػػػة متكسػػػطي مجمػػػكعتيف مػػػف البيانػػػات
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 3لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية كىػػذا االختبػػار معممػػي يصػػمح لمقارنػػة  األحػػادم
 متكسطات أك أكثر.

 

% 5بيف متوسطات استجابات المبحوثيف عند مستوى داللة  إحصائيةت داللة توجد فروؽ ذا -
التخصص الصناعي مف قبؿ مراجع الحسابات في تضييؽ فجوة  إستراتيجيةحوؿ تأثير تبني 

 المؤىؿ العممي. إلىالتوقعات تعزى 

لعينتيف T ار المقابمة الختب (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية  (13-5)المكضحة في جدكؿف النتائج م
كبذلؾ يمكف  لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا α≤  0.05 مف مستكل الداللة أكبر مستقمتيف

 هعينة الدراسة حكؿ ىذتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات ال استنتاج أنو 
أىمية التأىيؿ العممي ، مما يعكس بالضركرة المؤىؿ العمميتعزل إلى  ت كالمجاالت مجتمعة معاالمجاال

 ذم يتمتع بو المبحكثيف كالذم يعكس مدل اطبلعيـ كفيميـ لمقضية المطركحة.ال
 

كيعزك الباحث ذلؾ إلى ارتفاع مستكل التأىيؿ العممي كالذم عكس مدل المعرفة كاالطبلع لدل       
العتماد عمى نتائج المبحكثيف، كذلؾ مفاده أف أفراد عينة الدراسة مؤىميف بدرجة يمكف مف خبلليا ا

 الدراسة.
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 المؤىؿ العممي – " لعينتيف مستقمتيفT   "اختبارنتائج  :(13-5)جدكؿ 

 المجاؿ
 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
 ماجستير بكالوريوس .(

ارتفاع مستكل الكفاءة المينية لمراجع الحسابات المتخصص 
 .صناعيان 

3.93 4.02 -0.724 0.471 

 0.702 0.383- 3.21 3.18 .استقبلؿ مراجع الحسابات المتخصص صناعياى 

قدرة المراجع المتخصص صناعياى في اكتشاؼ كتحديد 
 .مؤشرات عدـ االستمرارية لممنشأة

4.10 4.26 -1.252 0.215 

 0.627 0.488- 4.01 3.95 .شكؿ كمحتكل تقرير مراجع الحسابات المتخصص صناعياى 

 0.328 0.986- 3.89 3.81 معاجميع المجاالت 

 

 %5بيف متوسطات استجابات المبحوثيف عند مستوى داللة  إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة  -
التخصص الصناعي مف قبؿ مراجع الحسابات في تضييؽ فجوة  إستراتيجيةحوؿ تأثير تبني 

 .المسمى الوظيفي إلىالتوقعات تعزى 

 استنتاج ما يمي: يمكف (14-5)المكضحة في جدكؿ ف النتائج م
 0.05 مػف مسػتكل الداللػة قؿأ" المقابمة الختبار"التبايف األحادم (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية       

≥ α   كبػػػذلؾ يمكػػػػف ، ارتفػػػاع مسػػػتكل الكفػػػػاءة المينيػػػة لمراجػػػع الحسػػػابات المتخصػػػػص صػػػناعيان لمجػػػاؿ
عينػػة الدراسػػة حػػكؿ ىػػذا المجػػاؿ رات اسػػتنتاج أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػدي

، كذلػػؾ يؤكػػد مػػدل الػػكظيفي مراجػػع خػػارجيكذلػػؾ لصػػالح الػػذيف مسػػماىـ  تعػػزل إلػػى المسػػمى الػػكظيفي
ادراؾ المػراجعيف الخػارجييف ألىميػػة تػكافر عنصػر الكفػػاءة لػدل تنفيػذ عمميػػة المراجعػة الخارجيػة باعتبػػار 

ميػػة المراجعػػة بشػػكؿ أساسػػي، حيػػث يعتبػػر ىػػذا ىػػذا المحػػكر مػػف المحػػاكر الميمػػة التػػي تقػػكـ عمييػػا عم
المحكر ىك تكأـ محكر االستقبلؿ كيعتبر الػبعض أف مينػة المراجعػة برمتيػا قائمػة عمػى ىػذيف التػكأميف، 
مع األخذ فػي االعتبػار أف فئػة المػراجعيف الخػارجييف ىػـ األكثػر معرفػة بنػكع المعرفػة كالميػارات البلزمػة 

لتخصص الصناعي لعميؿ المراجعة، كذلػؾ ألنػو لػيس كػؿ مراجػع كفػؤ لتنفيذ عممية المراجعة في ضكء ا
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طػػار تخصػػص صػػناعي معػػيف؟، كذلػػؾ مػػا أشػػار إليػػة معيػػار التعمػػيـ إيسػػتطيع تنفيػػذ ميمػػة المراجعػػة فػػي 
   بعنكاف "متطمبات الكفاءة المينية". 8الدكلي رقـ 

 
مػف  أكبػر (.Sig)لقيمػة االحتماليػة اأما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجػاالت مجتمعػة، فقػد تبػيف أف       

تكجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات ال كبذلؾ يمكف استنتاج أنو  α ≤ 0.05مستكل الداللة 
، مما يدؿ المسمى الكظيفيعينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى تقديرات 

باتجػػػاىيـ نحػػػك مػػػكافقتيـ عمػػػى األثػػػر اإليجػػػابي تعمػػػؽ عمػػػى أف ىنػػػاؾ اتفػػػاؽ بػػػيف مفػػػردات الدراسػػػة فيمػػػا ي
المتحقؽ مف تطبيؽ استراتيجية التخصص الصناعي مف قبػؿ مراجػع الحسػابات كمػدل مسػاىمة ذلػؾ فػي 

 تضييؽ فجكة التكقعات القائمة في بيئة مراجعة الحسابات الخارجية.
 

 

 المسمى الكظيفي "التبايف األحادم" اختبارنتائج  :(14-5)جدكؿ 

 جاؿالم

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(.
S

ig
) 

مراجع 
 خارجي

مراجع  مدير مالي
 داخمي

 مستثمر

ارتفاع مستكل الكفاءة المينية لمراجع 
 .الحسابات المتخصص صناعيان 

4.08 3.90 3.94 3.62 3.90 *0.012 

استقبلؿ مراجع الحسابات المتخصص 
 .صناعياى 

3.19 3.41 3.12 3.04 2.23 0.092 

قدرة المراجع المتخصص صناعياى في 
اكتشاؼ كتحديد مؤشرات عدـ 

 .االستمرارية لممنشأة

4.23 4.02 3.99 4.10 1.07 0.367 

شكؿ كمحتكل تقرير مراجع الحسابات 
 .المتخصص صناعياى 

3.92 4.07 3.97 4.01 0.25 0.859 

 0.400 1.00 3.71 3.79 3.87 3.88 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05 داؿ إحصائيان عند مستكل داللة اترؽ بيف المتكسطالف *
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% 5بيف متوسطات استجابات المبحوثيف عند مستوى داللة  إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة  -
التخصص الصناعي مف قبؿ مراجع الحسابات في تضييؽ فجوة  إستراتيجيةحوؿ تأثير تبني 

 .عدد سنوات الخبرة إلىالتوقعات تعزى 

 يمكف استنتاج ما يمي: (15-5)المكضحة في جدكؿنتائج ف الم
 0.05 مف مستكل الداللػة قؿأ التبايف األحادم المقابمة الختبار (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية       

≥ α  كبػػػػذلؾ يمكػػػػف  ارتفػػػػاع مسػػػػتكل الكفػػػػاءة المينيػػػػة لمراجػػػػع الحسػػػػابات المتخصػػػػص صػػػػناعيان  لمجػػػػاؿ
عينػػة الدراسػػة حػػكؿ ىػػذا المجػػاؿ داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات اسػػتنتاج أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات 

، ممػا سػنة 15إلػى أقػؿ مػف  10كذلؾ لصالح الذيف تتراكح سػنكات خبػرتيـ مػف  سنكات الخبرةتعزل إلى 
يدؿ عمى أف ىذه الفئة أكثر مفردات الدراسة إيجابية فيمػا يتعمػؽ باتجاىػاتيـ نحػك المكافقػة بػأف مػف شػأف 

مػػف فجػػكة التكقعػػات، كذلػػؾ بسػػبب أف ىػػذه ل الكفػػاءة المينيػػة لمراجػػع الحسػػابات أف يقمػػص ارتفػػاع مسػػتك 
الفئة مف مفردات عينة الدراسة تككف دخمت مرحمة متقدمو مف التجربة كالخبرة العممية تسمح ليا بػالحكـ 

ممراجػع مف كاقع عممي عمى ىذا الطرح، مع األخذ في االعتبار أف الحكـ عمى عنصر الكفاءة بالنسػبة ل
يعكد لتصكرات المستخدميف لكفاءة المراجع الخارجي كأف الفئة األكثر قدرة عمػى الحكػـ مػف مجتمػع ىػذه 

ىػـ المراجعػػكف انفسػيـ سػكاء كػػانكا خػارجييف أك داخميػيف، حيػػث  المتخصصػةالدراسػة بخصػكص الكفػػاءة 
ة أرائيػػـ سػػبعة مفػػرادات مػػف مفػػرادات ىػذه الفئػػو مػػف المسػػتطمع كالػػداخمييف بمػغ عػػدد المػػراجعيف الخػػارجييف

 مف أصؿ عشرة، كذلؾ ما سبب الفركؽ باتجاه ىذه الفئة مف المستطمعيف. 
       
مػف  كبػرأ (.Sig)القيمػة االحتماليػة أما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجػاالت مجتمعػة، فقػد تبػيف أف       

لػة إحصػائية بػيف متكسػطات تكجد فػركؽ ذات دالال كبذلؾ يمكف استنتاج أنو  α ≤ 0.05مستكل الداللة 
 سنكات الخبرةعينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى تقديرات 

 

كيعزك الباحث ذلؾ إلى مدل تكافر الخبرات المينية لدل جميع مفردات عينة الدراسة األمر الذم       
 يعزز االعتماد عمى نتائج ىذه الدراسة.
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 سنكات الخبرة "التبايف األحادمختبار"انتائج  :(15-5)جدكؿ 

 المجاؿ

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(.
S

ig
)

 

 5أقؿ مف 
 سنوات

إلى  6مف 
 12أقؿ مف 

 سنوات

إلى  11مف 
 15أقؿ مف 
 سنة

سنة  16
 فأكثر

ارتفاع مستكل الكفاءة المينية لمراجع 
 0.035* 3.032 4.05 4.19 3.78 4.03 الحسابات المتخصص صناعيان.

استقبلؿ مراجع الحسابات المتخصص 
 صناعياى.

3.17 3.14 3.11 3.30 0.860 0.466 

قدرة المراجع المتخصص صناعياى في 
اكتشاؼ كتحديد مؤشرات عدـ 

 االستمرارية لممنشأة.

4.10 4.05 4.30 4.25 1.106 0.352 

شكؿ كمحتكل تقرير مراجع الحسابات 
 المتخصص صناعياى.

4.00 3.90 4.04 4.01 0.320 0.811 

 0.163 1.758 3.92 3.94 3.73 3.85 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05 داؿ إحصائيان عند مستكل داللة اتالفرؽ بيف المتكسط *
 

ناءن عمى ما سبؽ، فإنو يمكننا القكؿ بأف استراتيجية التخصص الصناعي في المراجعة تحقؽ كب      
لجميع األطراؼ ذات العبلقة بعممية المراجعة كبشكؿ خاص فيما يتعمؽ المنافع المرجكة منيا بالنسبة 

 بمساىمة ىذه االستراتيجية في تضييؽ فجكة التكقعات القائمة في بيئة المراجعة. 
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 وتبئج الدراست 6-1

 الفرضيات يمكف استخالص النتائج التالية: واختبارالنظرية في ضوء الدراسة       
لمراجع الحسابات في تضييؽ فجكة التكقعات القائمة في بيئة المراجعة يساىـ التخصص الصناعي  -1

 الخارجية كيتضح ذلؾ مف خبلؿ:
 .ارتفاع مستكل الكفاءة المينية لمراجع الحسابات الخارجي المتخصص صناعيان 
 مراجع الحسابات الخارجي المتخصص صناعيان. تدعيـ درجة استقبلؿ 
  ارتفاع قدرة المراجع الخارجي المتخصص صناعيان عمى اكتشاؼ كتحديد مؤشرات عدـ

 االستمرارية لمنشآت عمبلء المراجعة.
  شكؿ كمحتكل تقرير المراجعة الذم يجب أف يتبناه مراجع الحسابات الخارجي المتخصص

 صناعيان.
يف الخارجييف كباقي أطراؼ المحيط الميني حكؿ أىمية أداء المراجعة ميمة ىناؾ اتفاؽ بيف المراجع -2

الخارجية في إطار تخصص المراجع الخارجي في النشاط الذم تمارسو منشآت عمبلء المراجعة، 
 حيث يعمؿ ذلؾ عمى تقميص كالحد مف فجكة التكقعات.

لخارجي، مف أجؿ المساىمة شكؿ كمحتكل التقرير الخاص بمراجع الحسابات اكجكد حاجة لتعديؿ  -3
 في تقميص فجكة التكقعات القائمة في بيئة المراجعة الخارجية.
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 توصيات الدراسة 6-2
 نتائج ىذه الدراسة فإنو، يمكف تقديـ التكصيات التالية:إليو  تاستنادان إلى ما تكصم      

لخارجية كفقان الستراتيجية ضركرة قياـ مراجعي الحسابات الخارجييف بأداء مياـ المراجعة ا -1
، كذلؾ نظران لما أظيرتو ىذه الدراسة مف آثار إيجابية عمى محاكر مينية كانت الصناعي التخصص

مدخبلن لبلنتقادات التي شكمت معظـ جكانب فجكة التكقعات الناتجة عف قصكر اداء مراجعي 
 الحسابات الخارجييف.

يان مكقفو كبشكؿ كاضح مف مسألة االستمرارية ضركرة أف يحدد المراجع الخارجي المتخصص صناع -2
 لمنشأة عميؿ المراجعة.

ضركرة العمؿ مف قبؿ الييئات المنظمة لممينة كاالتحاد الدكلي لممحاسبيف عمى تكسيع نطاؽ  -3
مسئكليات المراجع بشأف اكتشاؼ الغش كالخطأ في القكائـ المالية، خصكصان إذا كانت ميمة 

جع الخارجي، حيث في ىذه الحالة تككف ميمة المراجعة أقرب المراجعة في إطار تخصص المرا
 ألف تككف تكميؼ مراجعة خاص.     

إعادة النظر في شكؿ كمضمكف تقرير المراجعة الحالي، بحيث يككف تخصصيان كتفصيميان، بمعنى  -4
أف يككف لكؿ صناعة تقريران معياريان مف ناحية الشكؿ كالمحتكل قادران عمى تمبية احتياجات 

لمستخدميف، مع األخذ في االعتبار المكازنة بيف مسئكليات المراجع المتخصص، كتكقعات المجتمع ا
المالي، كذلؾ تفاديا لمتكرار كالركتيف المصاحب لمتقرير النمطي المتعارؼ عميو كبما يساعد عمى 

 اإلبداع في عممية االتصاؿ في بيئة المراجعة الخارجية.
بتنظيـ مسألة التأىيؿ العممي لممراجعيف الخارجييف كفقان إلستراتيجية  ضركرة قياـ المنظمات المينية  -5

التخصص الصناعي، عبلكة عمى المشاركة مع الجيات المعنية بتنظيـ االشتراطات الكاجب تكافرىا 
 في مراجعي حسابات الشركات المساىمة العامة كفقان إلستراتيجية التخصص الصناعي.

قاعدة معايير أداء ميني عامة ككذلؾ قاعدة معايير أداء ميني  ضركرة العمؿ عمى إعداد كتطكير -6
متخصصة مناظرة لمقطاعات االقتصادية القائمة، كالعمؿ عمى إلزاـ أعضاء المينة العمؿ كفقان 

 لمقتضيات ىذه المعايير.
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 لمالحؽا

 
 إستبانة الدراسة. 

 سماء محكمي االستبانةأ. 



 

 (1ممحؽ رقـ )
 الدراسة ستبانةا

 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 
 األخ الفاضؿ/ .................. حفظو اهلل

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل بركاتو ،،،
ف قبؿ مراجعي الصناعي م "مدى تأثير تبني إستراتيجية التخصص :يقكـ الباحث بإجراء دراسة بعنكاف

 في تضييؽ فجوة التوقعات" الحسابات
جاىدت مينة المراجعة الخارجية منذ تاريخ طكيؿ مف أجؿ الدفاع عف مصداقيتيا أماـ الرأم      

، حيث ي مجمميا ما يعرؼ بفجكة التكقعاتالعاـ، بسبب االنتقادات التي كجيت لممينة كالتي شكمت ف
تراتيجيات مف أجؿ تخفيؼ حدة تمؾ االنتقادات كاستعادة ثقة الرأم قدمت المينة الكثير مف الحمكؿ كاالس

العاـ في جكدة خدمة المراجعة، كمف ذلؾ كاف التكجو ألداء ميمة المراجعة في إطار مجاؿ النشاط 
، كذلؾ انطبلقان مف اآلثار ، أك ما يعرؼ بالتخصص الصناعيالذم تعمؿ فيو شركات عمبلء المراجعة

لصناعي لمراجع الحسابات عمى العديد مف المحاكر المينية التي كانت مكضكعان اإليجابية لمتخصص ا
 لبلنتقادات المكجية إلى مينة المراجعة الخارجية.

 إستراتيجية لتطبيؽاستطبلع رأيكـ بخصكص تقييـ فاعمية األثر المتكقع  إلىكتسعى ىذه الدراسة       
اجع الحسابات الخارجي عند يتبناىا مر  أفي يجب التخصص الصناعي باعتبارىا كاحدة مف المداخؿ الت

 لميمة المراجعة الخارجية. أدائو
ذ يقدـ لكـ الباحث خالص        كعظيـ امتنانو سمفان، فإنو يأمؿ في تعاكنكـ كتفضمكـ في  شكرهكا 

ة سكؼ تحاط بالسرية التام إجاباتكـ أفاستيفاء البيانات الخاصة باستمارة االستقصاء المرفقة، كيؤكد 
 ألغراض البحث العممي. إاللف تستخدـ  كأنيا

 مع تحيات الباحث                                                              
 (2599734362) مازف حمودة                                                               

                                                 

انتخصص انصىبعي نهمزاجع: هى أن يمبرس مزاجع انحسبببث مهىت انمزاجعت انخبرجيت في إطبر انىشبط انذي  

 يمبرسه عميم انمزاجعت، مثم مزاجعت انمصبرف، شزكبث انتأميه، شزكبث اإلتصبالث، ... انخ.



 
 

 أواًل: البيانات الشخصية:
 المؤىالت العممية: -1

 )    ( بكالكريكس. ( دبمـك فأقؿ. )   
 )    ( دكتكراه. )    ( ماجستير.

 التخصص العممي: -2

 )    ( اقتصاد كعمـك سياسية. )    ( إدارة أعماؿ. )    ( محاسبة.
 )    ( أخرل، حدد: ..................... . )    ( عمـك مالية كمصرفية.

 ابة.يمكف اختيار أكثر مف اج الشيادات المينية: -3

 )    (CPA.  )    (CMA.  )    (ACCA. 
 )    (CIA.  )    (CFA. )    ( ACPA. 
)    (PCPA . . ....................... :أخرل، حدد )    ( 

 المسمى الوظيفي: -4

  )    ( مدير مالي. )    ( مراجع خارجي.
 )    ( مستثمر. )    ( مراجع داخمي.

 
 :خالؿ الخمسة سنوات الماضية اجعتيا داخؿ التخصصعدد الشركات التي قمت بمر  -5

 )    ( ثبلث شركات فأكثر. )    ( شركتاف. )    ( شركة كاحدة.
 :في المسمى الوظيفي الحالي عدد سنوات الخبرة في مزاولة المينة -6

 سنكات. 10إلى أقؿ مف  5)    ( مف  سنكات. 5)    ( أقؿ مف 
 سنة. 20إلى أقؿ مف  16( مف     ) سنة. 15إلى أقؿ مف  11)    ( مف 

  سنة فأكثر. 21)    ( 
 .مكتب المراجعة الذي تعمؿ فيو التي يقدميا بخالؼ خدمات المراجعةنوع الخدمات  -7

 .خدمات محاسبية 
 .خدمات ضريبية 
 .خدمات استشاريو 
 .خدمات ادارة مخاطر المؤسسات 
 حدد: ....................... .، خدمات أخرل 

 



 
 

 
 تأثير التخصص الصناعي لممراجع الخارجي في تضييؽ فجوة التوقعات"ثانيًا: "

المحور األوؿ: "أثر ارتفاع مستوى الكفاءة المينية لمراجع الحسابات المتخصص صناعيًا في 
 تضييؽ فجوة التوقعات".

 البياف ـ.
 درجة الموافقة

 كبيرة
 جداً 

 قميمة قميمة متوسطة كبيرة
 جداً 

1 
ص صناعيان ميامو في إطار المعرفة كالخبرة التي يؤدم المراجع المتخص

      .يمتمكيا

2 
يتأثر مستكل الخبرة المينية العامة لدل مراجع الحسابات المتخصص سمبان 

      عند أداءه الميمة في إطار التخصص الصناعي.

3 
يتعمؽ رصيد المعرفة المتخصصة لدل مراجع الحسابات عند أداء الميمة 

      .الصناعيفي إطار التخصص 

4 
يقـك المراجع المتخصص صناعيان بالمساىمة في حؿ المشكبلت كتفسير 

دراؾ العبلقات  كتحميميا مف كافة النكاحي.       البيانات كا 

5 
يتحسف مستكل جكدة قرارات تخطيط عمميات المراجعة لدل مراجع 

      الحسابات المتخصص صناعيان.

6 
المراجعة لدل مراجع الحسابات  ترتفع درجة دقة تقديرات مخاطر

      المتخصص صناعيان.

7 
الشؾ الميني عمى ممارسة  المتخصص صناعيان تتحسف قدرة المراجع 

      عند أداءه لمياـ المراجعة.

8 
يتمتع المراجع المتخصص صناعيان بقدرات عالية عمى اكتشاؼ كمنع 

      .قاـ بيا الغش في البيانات المالية بناءان عمى اإلجراءات التي

9 
يمتمؾ المراجع المتخصص صناعيان قدرات أكبر في الحد مف ممارسات 

      .إدارة األرباح المحاسبية

10 
مف قبؿ مراجع الحسابات المتخصص تنخفض درجة االستعانة بالخبراء 

      عند أداءه لمياـ المراجعة.

11 
ف قبؿ مراجع يتحسف مستكل اإلفصاح في البيانات المالية المدققة م

      .حسابات متخصص صناعيان 

12 
البيانات المالية لعمبلء المراجعة عندما يقـك بتدقيقيا  مكثكقيةتزداد درجة 

      ىؤالء العمبلء. أنشطةمراجعكف متخصصكف صناعيان في مجاالت 
 



 
 

 
 عات"المحور الثاني: "أثر استقالؿ مراجع الحسابات المتخصص صناعيًا في تضييؽ فجوة التوق

 البياف ـ.
 درجة الموافقة

 كبيرة
 جداً 

 قميمة قميمة متوسطة كبيرة
 جداً 

1 
يحافظ مراجع الحسابات المتخصص صناعيان عمى استقبلليتو عف أداء 

      .ميمة المراجعة

2 
يعبر المراجع المتخصص صناعيان بحريو كاممة عف أرائو كتكصياتو بدكف 

      .بأم ضغكط أخرلأف يتأثر 

3 
مف  يقدموتأثر استقبلؿ مراجع الحسابات المتخصص صناعيان سمبان بما ي

      خدمات بخبلؼ المراجعة لنفس عميؿ المراجعة.

4 

يتأثر استقبلؿ مراجع الحسابات المتخصص صناعيان سمباي بما يتقاضاه مف 
بخبلؼ  األخرل أتعاب سكاء مقابؿ مياـ المراجعة أك مقابؿ الخدمات

 المراجعة.
     

5 
تؤثر ظركؼ المنافسة الشديدة بيف المراجعيف المتخصصيف في نفس 

      عند اتخاذىـ القرارات في عمميات المراجعة. حياديتيـعمى سمبان الصناعة 

6 
بطكؿ فترة  سمبان  مراجع الحسابات المتخصص صناعيان  يةتأثر استقبللت

      مع عميؿ المراجعة. االرتباط

7 
صناعيان أسيران ليذه الصناعة مما يجعؿ  قد يصبح المراجع المتخصص
      .استقبلليتو كحياديتو محؿ شؾ

8 

تتزايد فرص النشر غير المبلئـ لمعمكمات الممكية كالمعمكمات اإلستراتيجية 
لعمبلء المراجعة الذيف ينتمكف لنفس الصناعة لدل المراجع المتخصص 

 .صناعيان 
     

9 

منيج كاضح لتخفيؼ  إتباع أىميةيدرؾ مراجع الحسابات المتخصص 
الذيف  هالمتعمد أك غير المتعمد لممعمكمات عف عمبلءالنشر إمكانية 

      ينتمكف لنفس الصناعة.

 
 
 
 



 
 

ارتفاع قدرة المراجع المتخصص صناعيًا في اكتشاؼ وتحديد مؤشرات عدـ المحور الثالث: "أثر 
 ".االستمرارية لممنشػػأة في تضييؽ فجوة التوقعات

 افالبي م.
 درجة الموافقة

 كبيرة
 جداً 

 قميمة قميمة متوسطة كبيرة
 جداً 

1 
يتـ إعداد البيانات المالية عمى أساس أف الشركة سكؼ تستمر في 

      .تتعرض لمتعثر أك اإلفبلسعممياتيا كلف 

2 
يجب اإلفصاح عف حقيقة عدـ إعداد البيانات المالية عمى أساس 

      المنشأة مستمرة في المستقبؿ المنظكر. اعتباركأسباب عدـ  االستمرارية

3 
إدارة الشركة ىي المسئكلة عف إجراء التقييـ لقدرة المنشأة عمى االستمرار 

      عشر شيران. اثنيفي المستقبؿ المنظكر لمدة ال تقؿ عف 

4 
 مبلئمةمدل  االعتباريعتبر المراجع الخارجي مسئكالن عف األخذ في 

      استمرارية الشركة كالتقرير عف ذلؾ.استخداـ اإلدارة لفرض 

5 

المؤشرات ب اإللماـترتفع درجة قدرة مراجع الحسابات المتخصص عمى 
كؿ قدرة المنشأة عمى حكاألحداث كالظركؼ التي قد تثير شكان كبيران 

      .االستمرار

6 

ترتفع درجة قدرة المراجع المتخصص صناعيان عمى تفسير نتائج 
جراء المقارنات المبلئمة خبلؿ جميع مراحؿ عممية اإلجراءات التحم يمية كا 

 .المراجعة
     

7 
الظركؼ يقدـ مراجع الحسابات المتخصص صناعيان تحذيران كافيان عف 

      محؿ المراجعة. الصعبة المستقبمية لمعميؿ

8 
مة ءمبلابات المتخصص مدل كفاية اإلفصاح ك يعكس رأم مدقؽ الحس

      .االستمرارشؾ في قدرة المنشأة عمى ال عند االستمراريةفرض 

9 
 المنشأة استمراريةإلى  يتطرؽ تقرير مراجع الحسابات النظيؼ الذم ال 
      .يعني ضمنان أف المنشأة مستمرة في المستقبؿ

 
 
 
 



 
 

المحور الرابع: "أثر شكؿ ومحتوى تقرير مراجع الحسابات المتخصص صناعيًا في تضييؽ فجوة 
 التوقعات"

 البياف ـ.
 درجة الموافقة

 كبيرة
 جداً 

 قميمة قميمة متوسطة كبيرة
 جداً 

1 
 اإلدارة عف  مسئكليةإلى  باإلشارة  في تقريره مراجع المتخصصيقـك ال

      البيانات المالية.

2 
يتضمف تقرير المراجع المتخصص صناعيان تقييمان لكفاءة كفاعمية النظـ 

      المالية لمعميؿ محؿ المراجعة.

3 
الغش كالخطأ  اكتشاؼمراجع الحسابات المتخصص صناعيان مسئكالن عف 

      في البيانات المالية بما في ذلؾ األخطاء البسيطة المتخصصة.

4 
يشير تقرير المراجع المتخصص صناعيان إلى كؿ الجكانب الميمة المتعمقة 

      دارة الشركة.إل باألداء العاـ

5 
تخصص إلى النتائج التي تكصؿ إلييا المراجع يشير تقرير المراجع الم

      بشأف القضايا المتعمقة بالغش.

6 
يشير تقرير مراجع الحسابات إلى مدل أعماؿ المراجعة التي قاـ بيا 

      في التقرير. كقد تـ تكضيح ذلؾالمراجع 

7 
اجع مف السياسات يكضح تقرير مراجع الحسابات المتخصص مكقؼ المر 

      قديرات اإلدارة المستخدمة في إعداد البيانات المالية.تالمحاسبية ك 

8 
يشير تقرير مراجع الحسابات المتخصص إلى مستكل األىمية النسبية 

      .الذم اعتمده المراجع أثناء عممية المراجعة

9 
يشير تقرير مراجع الحسابات المتخصص إلى مدل اعتماد تطبيؽ مبادئ 

      .الحككمة لدل عميؿ المراجعة

10 
تقرير مراجع الحسابات المتخصص إلى كقائع كأساليب إدارة األرباح  يشير

      .المدققةالمحاسبية في البيانات المالية 

11 
يفضؿ اف يككف تقرير المراجع المتخصص صناعيان مكتكبان بعبارات 

      كاضحة كال يحتمؿ غمكض اك تفسيرات أخرل.

12 
يقدـ اجابات كافية ص تفصيميان بحيث يككف تقرير المراجع المتخص

      لتساؤالت مستخدمي البيانات المالية.
 

 مع تحيات الباحث ،،،،



 
 

 (2)ممحؽ رقـ 

 قائمة بأسماء محكمي االستبانة

 

 مكاف العمؿ الوظيفة االسـ ـ

 غزة –الجامعة االسبلمية  أستاذ المحاسبة كعميد كمية التجارة  سالـ  حمسأ.د.  .1

 غزة –سبلمية الجامعة اإل المالية أستاذ المحاسبة  أ.د. حمدم زعرب .2

 أ.د. عمي شاىيف .3
ائب رئيس مساعد نأستاذ المحاسبة ك 

 الجامعة لمشئكف المالية كاإلدارية. 
 غزة –الجامعة اإلسبلمية 

كنائب عميد كمية ستاذ اإلحصاء أ د. سمير صافي أ. .4
  التجارة 

 غزة –الجامعة اإلسبلمية 

 غزة –جامعة األقصى  ارؾستاذ المحاسبة كالمراجعة المشأ د. إسكندر نشكاف 5.

 دمسع طكنيأ.  6.
مجمكعة طبلؿ ابك غزالة مدير 
  غزة - الدكلية

طبلؿ أبك غزالو  مجمكعة
 غزة  –الدكلية 

 عدناف عكض أ. 7.
ش الشرؽ تند تك أديمكيت مكتب مدير 
 غزة. - سابا كشركاىـ األكسط

ش الشرؽ تند تك أديمكيت 
 غزة -سابا كشركاىـ  األكسط


